MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO/SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2021
PARECER DE RECURSO EM OBJEÇÃO AO PARECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM
FACE DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E DO GABARITO PRELIMINAR
CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS | PROCURADOR MUNICIPAL
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176
Procurador Municipal
1
3
A fundamentação trazida pela banca concorda com a fundamentação apresentado
por este candidato, pois afirmam os autores que o ato deve ser convalidado, não
deixando opção a autoridade, que deve convalidar o ato. Logo a assertiva B está
errada quando afirma que a autoridade PODE convalidar o ato, devendo assim ser
anulada por não conter afirmativa correta.
INDEFERIDO pelas mesmas razões apresentadas quando da resposta ao recurso.
429
Procurador Municipal
3
8
Recurso ao parecer do Recurso interposto contra a Questão n. 8, da prova tipo 3 de
Procurador Jurídico.
A conclusão do julgamento do recurso foi no seguinte sentido: O art. 1.012, § 3º,
incisos I e II, do Código de Processo Civil diferencia textualmente as figuras "Tribunal"
e "Relator", tendo o gabarito da questão se baseado tão somente no texto expresso
da lei, a par de qualquer similitude prática entre os atores mencionados, motivo pelo
qual o recurso do candidato merece ser INDEFERIDO.
Inobstante, a conclusão não merece prosperar, porque não há como se afirmar
incorreto o fato de que o pedido deverá ser endereçado ao Tribunal, o que se conclui
independente da reprodução textual do artigo de lei.
Não se olvida que o CPC fez distinção textual entre o relator e o Tribunal, mas a
distinção não nega que o pedido deva ser dirigido ao Tribunal, porque relator é um
componente do Tribunal, fosse assim admitir-se-ia que o Relator seria um ente
autônomo “sui generis” desatrelado do Tribunal, o que não se verifica na realidade.
Estaria a alternativa equivocada se dissesse que o pedido deve ser dirigido ao Juízo
de Primeiro Grau, posto que a jurisdição no que tange o exame da admissibilidade e
de retratação – na hipótese de apelação já distribuída – estaria findo, mas não é este
o caso.
A alternativa como posta não está errada. Sua redação INDUZ ao raciocínio de que
distribuída a apelação não é mais competente o Juiz de primeiro grau para a
apreciação do pedido de efeito suspensivo, mas sim o Tribunal, o que de fato procede.
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Ademais, observe-se da consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina:

Veja-se: o Tribunal é composto por Desembargadores, relatores dos Recursos.
Assim, o fato de o CPC fazer a distinção entre RELATOR e TRIBUNAL, não culmina
na conclusão de que o Código nega que o pedido deva ser dirigido ao Tribunal após
distribuída a apelação.
Outrossim, o §3º do artigo 1.012 preceitua que o poderá ser dirigido ao Tribunal e isso
não é óbice ao seu conhecimento. Não constitui defeito. Seria se o artigo falasse em
“deverá” “sob pena de não conhecimento”, veja-se:
3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser
formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
A propósito, com fito de comprovar que o endereçamento não é óbice ao
conhecimento de qualquer recurso se colaciona a título exemplificativo a apelação n.
0000957-67.2013.8.16.0149 que tramitou junto ao TJPR¹, naquele caso a apelação
já havia sido distribuída, todavia, o endereçamento da petição que requer o efeito
suspensivo não é feito ao relator, mas sim ao Tribunal, circunstância que não obstou
o conhecimento do pleito:
¹https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/, CONSULTA PÚBLICA
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Veja-se da Decisão monocrática que julga o pedido, em 19/10/2020, sem qualquer
consideração ao fato de que o pleito não foi endereçado ao RELATOR:

Parecer

Ante o exposto, seja porque o texto expresso de lei, quando aduz que o pedido deve
ser endereçado ao RELATOR, não nega que o pedido será apreciado pelo
TRIBUNAL; seja porque o §3º do artigo 1.012 preceitua que o poderá ser dirigido ao
Tribunal e isso não é óbice ao seu conhecimento, não constitui defeito. Seria se o
artigo falasse em “deverá” “sob pena de não conhecimento”; não há como se concluir
incorreta a alternativa que aduz: O pedido de concessão de efeito suspensivo nas
hipóteses de sentença que concede tutela provisória poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao Tribunal, se já distribuída a apelação.
Porquanto correta a alternativa “c” da Questão 08, há de ser anulada a questão.
INDEFERIDO pelas mesmas razões apresentadas quando da resposta ao recurso,
ou seja, argumentação contrária ao texto expresso de lei.

Página 3 de 43

Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

Descrição
dos fatos

Parecer
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

Descrição
dos fatos

151
Procurador Municipal
1
12
Acerca da questão de enunciado "a respeito da responsabilidade civil do Estado,
marque a alternativa INCORRETA". Observo que foi deferido o recurso em face da
referida questão, sob o argumento de que a responsabilidade civil do Estado não foi
prevista no edital como matéria passível de cobrança. Entretanto, é possível observar
que a responsabilidade civil do Estado consta sim do edital, uma vez que no programa
de Direito Constitucional, está previsto o tópico "Constituição da República de 1988:
[...] Organização do Estado" (páginas 29 e 30 do edital do certame). A Organização
do Estado compõe o Título III da Constituição da República Federativa do Brasil, que
abrange os artigos 18 a 43. Dessa forma, cabe ressaltar que na Constituição Federal,
sob o Título III (Organização do Estado), Capítulo VII (da Administração Pública),
Seção I (Disposições Gerais), está previsto o assunto da responsabilidade civil do
Estado, no primeiro artigo constante de referido Capítulo, qual seja, artigo 37, § 6º,
que possui a seguinte redação: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa". Assim, dentro do Título da Organização do
Estado, está abarcado o Capítulo da Administração Pública, o qual aborda a temática
da responsabilidade civil do Estado e, portanto, legítima se mostra a questão da
respeitável banca examinadora, a qual manteve-se dentro dos limites do que foi
proposto para o certame. Afinal de contas, se consta do edital o Título III da
Constituição da República (Organização do Estado - artigos 18 a 43), subentende-se
que os Capítulos por ele abarcados podem ser cobrados dos examinandos, inclusive
a matéria constante do artigo 37, § 6º e seus desdobramentos legais, doutrinários e
jurisprudenciais. Assim, requeiro à respeitável banca examinadora, a reconsideração
da anulação da questão vergastada, pois indevida a insurgência do candidato que a
impugnou, mantendo-se o gabarito original.
O tema Responsabilidade Civil do Estado não possui previsão expressa no Edital do
certame, motivo pelo qual deve ser INDEFERIDO.
440
Procurador Municipal
3
17
Analisando os recursos interpostos em face das questões aplicadas ao cargo de
Procurador Jurídico, denota-se que a banca resolveu por ANULAR a questão 17, da
prova 3 (respectivamente questão 12 da prova 1, questão 20 da prova 2 e questão
10 da prova 4) pelo seguinte motivo: "Considerando que, apesar de a temática
Responsabilidade Civil do Estado possuir alta relevância dentro da disciplina Direito
Administrativo, não consta expressamente no Edital que rege o certame, motivo pelo
qual a questão deve ser ANULADA." Contudo, muito embora não constar de fato
expressamente no edital os termos "Responsabilidade Civil do Estado", não é
Página 4 de 43

Parecer

possível por tal motivo anular tal questão. Explico. A matéria cobrada, embora tenha
maior aproximação com o Direito Administrativo, também possui fortes laços com o
Direito Constitucional, tanto é que o tema de responsabilidade civil do Estado
encontra-se previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do
Brasil, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse sentido, denota-se que o referido
artigo encontra-se no Capítulo VII, do Título III da CRFB, que é nominado de "DA
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO", matéria essa que expressamente constou no edital
como possível objeto de questionamento pelo certamente, nas matérias de Direito
Constitucional. Se fosse permitir a anulação da referida questão pelo simples fato de
tal matéria não constar expressamente no edital, inúmeras outras questões também
deveriam ser anuladas pela Banca, inclusive de ofício, como feito com a referida
questão. Por exemplo, não há no edital previsão do tema "prescrição e decadência
em Direito Tributário, que foi objeto de questionamento na questão de número 6, da
prova 3; igualmente não há o tema "interpretação de texto" no edital, tema que foi
cobrado na questão 21, também da prova 3. No mais, embora ainda a Constituição
da República Federativa do Brasil, em seu título de "DA ORGANIZAÇÃO DO
ESTADO", não contenha expressamente todos os assuntos que foram abordados na
questão sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, como bem ponderou a
Banca em recursos envolendo a cobrança de súmulas e entendimentos
jurisprudenciais (v.g Questão 7, da prova 4, Recurso pelo candidato de inscrição 154),
"havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar
conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser
exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e
das súmulas dos tribunais superiores, itens existentes em qualquer bibliografia sobre
o tema exigido. Estando o conteúdo da questão previsto no Edital do certame, não é
razoável que um candidato a cargo de procurador conheça tão somente a lei seca".
Logo, considerando que o tema cobrado referida questão estava previsto no edital,
mais especificamente em Direito Constitucional (Da organização do Estado), os
pareces exarados pela Banca, anulando a questão 17, da prova 3 (respectivamente
questão 12 da prova 1, questão 20 da prova 2 e questão 10 da prova 4),
respeitosamente, está equivocado. Assim, requer a revogação da anulação da
referida questão, mantendo, nesse ponto, inalterado o gabarito preliminar publicado
no dia 26/4/2021, de modo que, a alternativa correta, no que diz respeito a questão
17, da prova 3, continue sendo a alternativa "B".
O tema Responsabilidade Civil do Estado não possui previsão expressa no Edital do
certame. O assunto cobrado em cada alternativa da questão deve possuir previsão
em Edital, e não somente a alternativa apontada pelo gabarito, motivo pelo qual deve
ser INDEFERIDO.
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176
Procurador Municipal
2
20
A banca anulou a questão afirmando que o conteúdo solicitado na questão não estava
presente no edital, pois a questão versa sobre responsabilidade civil do Estado.
Todavia a questão exige o conhecimento que facilmente se amolda no tópico de
conhecimento sobre Administração Indireta, ao exigir conhecimento sobre a
responsabilidade civil do Estado dentro do regime das Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista, pois para saber a resposta correta basta que o
candidato tivesse conhecimento da organização administrativa sobre a Administração
Indireta. Assim deve ser mantida a questão, inclusive nos demais tipos de prova.
O assunto cobrado em cada alternativa da questão deve possuir previsão em Edital,
e não somente a alternativa apontada pelo gabarito, motivo pelo qual deve ser
INDEFERIDO.
120
Procurador Municipal
2
20
A questão n. 20 da prova tipo 2 foi anulada porque se considerou que o tema
“Responsabilidade Civil do Estado” não constava expressamente do Edital que rege
o certame. Entretanto, o conhecimento necessário para apontar a questão incorreta
e encontrar a resposta era de índole constitucional: saber que há distinção entre a
responsabilidade das estatais prestadoras de serviço público, submetidas ao regime
do artigo 37, §6º e as estatais exploradoras de atividade econômica, sujeitas ao
regime do artigo 173 e não à aplicação do §6º do artigo 37, ambos da Constituição
Federal, em tópicos que estavam previstos no edital – a saber, “Da Organização do
Estado” e “Da Ordem Econômica e Financeira”. O tema, apesar de tratar de
responsabilidade civil do Estado, é estudado com maior profundidade nos tópicos
relacionados à organização administrativa do Estado e da Administração pública,
tratados no Direito Constitucional, em pontos previstos do edital, bem como na própria
parte de Direito Administrativo do edital: “Organização. Descentralização.
Desconcentração. Órgãos públicos; Administração Indireta e entidades paralelas; [...]
Serviço público;” Também havia previsão no edital do tema responsabilidade civil da
administração no tocante ao direito ambiental e urbanístico, que não tem como ser
estudado de modo dissociado da responsabilidade civil da Administração Pública e,
portanto, não há motivos para considerar ausente a previsão no edital das temáticas
tratadas na questão. Assim, requer-se que a questão não seja anulada, mas mantida.
O assunto cobrado em cada alternativa da questão deve possuir previsão em Edital,
e não somente a alternativa apontada pelo gabarito, motivo pelo qual deve ser
INDEFERIDO.
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278
Procurador Municipal
1
12
Colenda Banca Examinadora O presente recurso tem por objetivo enfrentar a
anulação da Questão nº 12 – Prova Tipo 1 e tem por embasamento normativo o item
10.1, alínea “f”, do Edital c/c inciso XXXIV, alínea “a”, do art. 5º da Constituição
Federal. Os Pareceres de Recursos em Face das Questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar foram publicados por meio do Edital de Concurso Público nº
02/2021. Esclarece-se, primeiramente, que o Recorrente havia marcado a alternativa
“B” como resposta adequada ao questionamento apresentado pela Banca. Conforme
consta do gabarito preliminar, tal resposta está correta. Ocorre que, quando do
julgamento dos recursos apresentados por candidatos, a Banca Examinadora decidiu
por anular a Questão nº 12 – Prova Tipo 1, fato este que gerou prejuízo para ao
Recorrente, visto que os candidatos que erraram tal assertiva agora conseguiram
pontuar na referida Questão. Em primeira análise, a Banca enfrentou os argumentos
do candidato cuja inscrição é de nº 194 (Prova Tipo 2 – Questão nº 20), sendo que o
candidato alegou que o Edital não apresentava o tema “Responsabilidade Civil do
Estado” no Conteúdo Programático vinculado ao cargo de Procurador Municipal, fato
este que ensejaria a anulação da Questão nº 12. Por sua vez, acolhendo a tese
defendida pelo candidato (nº 194), a Banca Examinadora exarou o seguinte Parecer:
“Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se
que o recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Apesar
de a temática Responsabilidade Civil do Estado possuir alta relevância dentro da
disciplina Direito Administrativo, não consta expressamente do Edital que rege o
certame, motivo pelo tal deve ser DEFERIDO o recurso do candidato. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.” O pedido de
anulação da Questão nº 20 da Prova Tipo 2, que equivale à Questão nº 12 da Prova
Tipo 1, apresentada pelo candidato nº 194, acolhida pela Banca Examinadora, não
merecia provimento, conforme será demonstrado a seguir. O Conteúdo Programático
para o cargo de Procurador Municipal apresenta a disciplina de Direito Administrativo,
sendo que dentre os conteúdos divulgados por meio do Edital, consta o tema “Regime
Jurídico Administrativo”. O Tema “Regime Jurídico Administrativo” apresentado pela
doutrina é amplo e abarca o subtema “Responsabilidade Civil do Estado”. O Edital
não fez constar nenhuma exceção, ou seja, não constou do Edital que não seria
exigido do candidato conhecimentos a respeito de quaisquer subtemas vinculados ao
tema “Regime Jurídico Administrativo”. Por oportuno, vejamos o posicionamento da
doutrina a respeito da vinculação obrigatório do subtema “Responsabilidade Civil do
Estado” com o tema “Regime Jurídico Administrativo”. A Revista de Direito
Administrativo & Constitucional (Curitiba: Juruá, 2002), publicada pela ABDR - Editora
Afiliada, que tem por editor José Ernani de Carvalho Pacheco, PÁGs. 18 e 21 (link de
acesso:
chromeextension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file
=file:/ //C:/Users/pc/Downloads/Tempor%C3%A1rios/734-782-1-PB.pdf), publicou o
seguinte:
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No mesmo sentido, Bruna S. M. Silva, Juliana S. Soares, Lorena C. Silva e Ana D. F.
O. Araújo, no artigo científico intitulado “Responsabilidade Civil do Estado”, publicado
na
revista
eletrônica
Jus.com.br
(link
de
acesso:
https://jus.com.br/artigos/54662/responsabilidade-civildoestado#:~:text=O%20fundamento%20da%20responsabilidade%20civil,negativam
ente %20se%20a%20lei%20permitir.), asseveram que: “A responsabilidade civil do
Estado está inserida na teoria da responsabilidade civil objetiva, e possui por
elementos: a conduta estatal, o dano, e o nexo de causalidade entre a conduta e o
dano, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa. O fundamento da
responsabilidade civil do Estado está no princípio da legalidade, que faz parte do
regime jurídico administrativo...” A par do exposto, considerando que o conteúdo
“Responsabilidade Civil do Estado” está inserido no tema “Regime Jurídico
Administrativo”, conforme apresenta a doutrina pátria, considerando também que o
Edital do presente concurso apresentou o conteúdo “Regime Jurídico Administrativo”
para o cargo de Procurador Municipal e que não é exigível que o Edital do Concurso
transcreva todos os subtemas ou subtópicos de forma pormenorizada, pede-se a
reforma da decisão da Banca Examinadora que culminou com a anulação da Questão
nº 12 da Prova Tipo 1. Ademais, necessário se faz destacar que o Edital não excluiu
expressamente o subtema “Reponsabilidade Civil do Estado” do conteúdo atrelado ao
tema “Regime Jurídico Administrativo. Ou seja, poderia constar do Edital o seguinte:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
Regime
Jurídico
Administrativo,
exceto
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responsabilidade civil do Estado”. Logo, todos os tópicos, subtemas e assuntos
estritamente vinculados ao tema “Regime Jurídico Administrativo” foram passíveis de
serem exigidos pela Banca Examinadora. Diante do exposto, o Recorrente requer: a)
seja reformada a decisão da Banca Examinadora que culminou com a anulação da
Questão nº 12 da Prova Tipo 1; b) a convalidação do gabarito original da Questão nº
12 da Prova Tipo 1 constante do Gabarito Preliminar publicado.
O assunto cobrado em cada alternativa da questão deve possuir previsão em Edital,
e não somente a alternativa apontada pelo gabarito. O tema Responsabilidade Civil
do Estado não possui previsão expressa no Edital do certame, motivo pelo qual deve
ser INDEFERIDO.
154
Procurador Municipal
4
7
QUESTÃO 07 Por meio deste requer-se a reconsideração da avaliação da nota da
questão de número 07, prova tipo 04, no sentido de anulação da questão em tela,
pelos motivos adiante expostos: 1) INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATÓRIA
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO A questão tratava sobre o
tema prescrição e decadência tributárias, contudo, não estava explícito no edital e no
conteúdo programático a cobrança de súmulas e entendimento dos tribunais
superiores. Nesse sentido, demonstra a falta de transparência da administração, além
de inobservância da obrigatória vinculação ao instrumento convocatório. Ademais,
como bem mencionou a banca em sede recursal, alegando que o candidato não
poderia estar adstrito a lei seca, da mesma forma, deveria ter feito constar no edital a
cobrança de forma expressa. Portanto, a justifica da banca não se mostra plausível e
razoável, pois é cediço que a prova de concurso público deve estar vinculada ao
edital. Assim, em prol da impessoalidade, e objetivando a escolha meritocrática, a
Administração vincula-se ao edital e à lei, e consubstanciado qualquer desvio,
autoriza-se o candidato buscar sua correção. 2) AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE Nesse sentido, a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o
princípio da publicidade, já que, como se sabe, a Administração, na formulação das
questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no
instrumento convocatório. 3) POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGALIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO Ademais, ressalta-se que conforme entendimento do STF – RE
434.708/RS, o Judiciário pode verificar se as questões formuladas guardam
consonância com o programa do certame, dado que o edital – nele incluído o
programa – é a “lei do concurso". Nesse caso, trata-se de controle de legalidade, e
não de mérito administrativo, sendo possível, portanto, a anulação judicial de
questões de concurso nas quais tenham sido cobrados assuntos não previstos no
respectivo edital. O edital vincula os canditados, mas também a própria
Administração, conforme consolidado pelo STF no julgamento abaixo transcrito:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que, poderá o poder judiciário analisar a
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compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na
prova objeto do certame. II – Agravo regimental improvido. (AI 766710 AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011,
DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP00188) Neste mesmo sentido manifestou-se o Ministro AYRES BRITTO: “Um edital,
uma vez publicado – norma regente, interna, da competição, na linguagem de Hely
Lopes Meireles –, gera expectativas nos administrados; expectativas essas que hão
de ser honradas pela Administração Pública. Ela também está vinculada aos termos
do edital que redigiu e publicou”. 4) REPRODUÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO
PÚBLICO APLICADO PELO TJ-MS (MAGISTRATURA) - PLÁGIO A questão objeto
da análise (número 07, prova tipo 04) é reprodução parcial da questão aplicada para
Magistratura do TJ-MS 2020. A questão está disponibilizada no site Qconcursos
(https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/23f2e476-5f),
o
enunciado da questão é copia literal. Ademais, as alternativas "D" e "E" também são
cópias literais do mesma questão, configurando, portanto, plágio. Vejamos:

Contudo, a renomada banca Fundação Carlos Chagas - FCC, mencionou de forma
explícita no edital e no conteúdo programático a cobrança de súmulas, uma vez que
trata-se de prova para juiz substituto. Nessa senda, resta claro, que a Banca
reproduziu a mesma questão aplicada para a Magistratura do TJ-MS 2020, e não
observou que a questão tratava-se da utilização de súmulas, porém, não inclui no
edital e conteúdo programático da Prefeitura de São José do Cedro. Nesse sentido,
não é crível, que a banca contratada para a elaboração do certame, realize a
reprodução de questões elaboradas por outras bancas e sem a observância e
inclusão do seu conteúdo no edital programático. Assim, se o edital para a
magistratura (cargo de grande complexidade) previu de forma explícita a cobrança de
súmulas, por qual motivo, a prefeitura Municipal estaria isenta de fazê-lo? Resta
clarividente, que houve equívoco na elaboração da questão, por ser mera repordução
de outra banca de concurso público, a qual não realizou as devidas diligências para
inclusão do conteúdo programático e disposição do edital . 5) QUESTÕES
PLAGIADAS DEVERÃO SER ANULADAS POR RECOMENDAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA-SC Ademais, conforme orientação do
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Ministério Público de Santa Catarina: " A cópia de questões tão facilmente
identificadas na rede mundial de computadores possibilita o favorecimento de
determinados candidatos, colocando, ainda, sob suspeita a imparcialidade na
aplicação
das
provas
e
a
lisura
do
concurso
público".(https://mpsc.mp.br/noticias/processos-seletivos-com-questoes-plagiadassao-anulados-aposrecomendacao-do-mpsc) Assim, conforme mencionado pela
instituição "a ocorrência de plágio em questões de provas aplicadas no Processo
Seletivo fere os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da
igualdade, da publicidade, da competição e da razoabilidade, importando o plágio em
nulidade absoluta do ato". A partir de todo o exposto, reitera-se mais uma vez que, a
atuação pública deve estar adstrita a expectativa gerada, além dos princípios e regras
existentes, sob pena de transformar-se em temida arbitrariedade, instituto
descompassado ao vigente Estado Democrático de Direito. Requer-se que a questão
07, prova tipo 04, seja ANULADA. Por fim, referente aos argumentos acima
expendidos, requer-se que, de acordo com o prudente arbitrío dos membros da banca
examinadora, seja conferida a integralidade da pontuação da questão ao recorrente
para o item questionado. Nesse termos, pede e espera deferimento, confiando na
sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da correção ora impugnada.
INDEFERIDO pelas mesmas razões apresentadas quando da resposta ao recurso.
154
Procurador Municipal
4
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QUESTÃO 11 Por meio deste requer-se a reconsideração da nota da questão de
número 11, prova tipo 04, no sentido de anulação da questão em tela, pelos motivos
adiante expostos: 1) INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATÓRIA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Não houve disposição expressa sobre a
cobrança de súmulas ou entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, no
presente edital do Munícipio, o que demonstra a falta de transparência da
administração, além de inobservância da obrigatória vinculação ao instrumento
convocatório. Observa-se que sequer a exigência genérica sobre "súmulas" foi
estabelecida, tendo sido a banca específica quanto ao que entendia como estudo
necessário para a realização da prova, não fazendo constar de forma expressa a
cobrança de entendimento jurisprudencial. 2) AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE Nesse sentido, a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o
princípio da publicidade, já que, como se sabe, a Administração, na formulação das
questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no
instrumento convocatório. 3) POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGALIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO Ademais, ressalta-se que conforme entendimento do STF – RE
434.708/RS, o Judiciário pode verificar se as questões formuladas guardam
consonância com o programa do certame, dado que o edital – nele incluído o
programa – é a “lei do concurso". Nesse caso, trata-se de controle de legalidade, e
não de mérito administrativo, sendo possível, portanto, a anulação judicial de
questões de concurso nas quais tenham sido cobrados assuntos não previstos no
respectivo edital. O edital vincula os canditados, mas também a própria
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Administração, conforme consolidado pelo STF no julgamento abaixo transcrito:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que, poderá o poder judiciário analisar a
compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na
prova objeto do certame. II – Agravo regimental improvido. (AI 766710 AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011,
DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP00188) Assim, em prol da impessoalidade, e objetivando a escolha meritocrática, a
Administração vincula-se ao edital e à lei, e consubstanciado qualquer desvio,
autoriza-se o candidato buscar sua correção. Neste mesmo sentido manifestou-se o
Ministro AYRES BRITTO: “Um edital, uma vez publicado – norma regente, interna, da
competição, na linguagem de Hely Lopes Meireles –, gera expectativas nos
administrados; expectativas essas que hão de ser honradas pela Administração
Pública. Ela também está vinculada aos termos do edital que redigiu e publicou”. 4)
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ O Ministro Celso de Mello, em seu voto no
Mandado de Segurança nº 31.695, publicado em 10 de abril de 2015, suscitou ainda
importante consideração de que a atuação da Administração fora dos termos do edital
configuraria verdadeiro comportamento contraditório, ferindo a máxima do “nemo
potest venire contra factum próprio”, e consequentemente abalando a boa-fé objetiva.
A atuação pública deve estar adstrita a expectativa gerada, além dos princípios e
regras existentes, sob pena de transformar-se em temida arbitrariedade, instituto
descompassado ao vigente Estado Democrático de Direito. Em vista do exposto, em
sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua
resolução não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer a
candidata que a questão 11, prova tipo 04, seja ANULADA. Por fim, forte na resposta
do recorrente e argumentos acima expendidos, requer-se que, de acordo com o
prudente arbitrío dos membros da banca examinadora, seja conferida a integralidade
da pontuação da questão ao recorrente para o item questionado. Nesse termos, pede
e espera deferimento, confiando na sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da
correção ora impugnada.
Uma vez que o mesmo diploma normativo, no caso o Código Tributário Nacional, é
utilizado para formulação de questões de certames diversos, é normal que uma ou
outra alternativa integrante de uma questão de um certame seja semelhante a uma
alternativa constante de outra questão de certame diverso. INDEFERIDO pelas
mesmas razões apresentadas quando da resposta ao recurso.

LÍNGUA PORTUGUESA | NÍVEL SUPERIOR
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QUESTÃO 24 Por meio deste requer-se a reconsideração da nota da questão de
número 24, prova tipo 04, referente a intertextualidade e polifonia, pugnando-se pela
a anulação da presente questão por não existir gabarito correto, conforme exposto: A
Banca em seu parecer informou o seguinte: " Todo discurso é dialógico. Contudo,
para a resolução prática da questão foram considerados polifônicos os trechos em
que há a apresentação de posições discursivas de enunciadores terceiros, marcadas
por conceitos que remetam a atos de fala, equivalentes a verbos elocutivos, sendo
eles: "inquérito administrativo aberto pela ANJ contra o Google"; "sob alegação"; e
"normas-padrão estabelecidas pelo sistema de autorregulação do Cenp." Dessa
maneira, a única alternativa que não possui polifonia é a "Esse comportamento
fragiliza essa indústria e gera um impacto negativo sobre os negócios da própria
imprensa e a liberdade de expressão." Ocorre que a fundamentação apresentada
pela banca não encontra fundamento com a teoria, explico: A banca informou que
todo o discurso é dialógico, contudo, dialogismo e polifonia não referem-se aos
mesmos conceitos, muito menos posições discursivas de enunciadores, são
conceitos TOTALMENTE DIVERSOS. O dispositivo da questão versa claramente
sobre o termo POLIFONIA. Vejamos o enunciado da questão:

Descrição
dos fatos
Dada essa conjuntura, necessário a indicação de alguns pontos a serem
considerados para a distinção entre dialogismo e polifonia. São esses pontos: a
amplitude do diálogo; as relações entre microdiálogo, diálogo composicionalmente
expresso e grande diálogo; a questão do diálogo inconcluso (BAKHTIN, 1929[1963]).
Salienta-se que, é comum encontrar trabalhos que indistintamente tomam os termos
“dialogismo” e “polifonia” como sinônimos, bem como estudiosos que criticam
veementemente o uso de um vocábulo por outro. (Lucas Vinício de Carvalho Maciel,
Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 24, n. 2, p. 580-601, 2016)
Bakhtin estabelece, assim, embora não de modo explícito, que há obras nas quais se
encontram relações dialógicas. A amplitude e a complexidade das relações dialógicas
ajudam a diferenciar os romances polifônicos das novelas e romances dialógicos. Um
dos critérios para se distinguir polifonia de dialogismo é a amplitude do diálogo.
Somente com ideólogos e considerando-se vozes mais amplas (e pensamentos mais
abstratos) se supera o diálogo imediato. Se o dialogismo já se faz presente na
interação entre quaisquer vozes, a polifonia depende da amplitude das ideias que se
discute. O termo polifonia foi criado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975).
Esse conceito representa a pluralidade ou multiplicidade de vozes presentes nos
textos, que, por sua vez, estão fundamentados em outros. O termo polifonia
empregado por Bakhtin para caracterizar uma forma de literatura, qualificada como
polifônica ou carnavalesca, em que vários personagens se apresentam por si
mesmos, e não são julgados pelo autor, como se vê na obra de Dostoiewski. Ademais,
destaca-se que o termo polifonia é polêmico, uma vez que, existem inúmeras
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divergências doutrinárias a cerca do tema. Ressalta-se que algumas teorias utilizam
a polifonia e dialogismo como sinônimos, contudo, essa perspectiva está equivocada,
pois polifonia e dialogismo são distintos, embora possam ser equivalentes em alguns
aspectos. Procurando distinguir polifonia de dialogismo, a pesquisadora Barros
(1997), comenta: Em trabalho anterior (1994) sobre o assunto, distingui claramente
dialogismo e polifonia, reservando o termo dialogismo para o princípio dialógico
constitutivo da linguagem e de todo discurso e empregando a palavra polifonia para
caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se deixa ver, aquele
em que são percebidas muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que
escondem os diálogos que os constituem. Trocando em miúdos, pode-se dizer que o
diálogo é condição da linguagem e do discurso, mas há textos polifônicos e
monofônicos, conforme variem as estratégias discursivas empregadas. Nos textos
polifônicos, os diálogos entre os discursos mostram-se, deixam-se ver ou entrever,
nos textos monofônicos eles se ocultam sob a aparência de um discurso único, de
uma única voz. Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de sentido, decorrentes
de procedimentos discursivos. (BARROS, 1997, p. 34). Na polifonia, as vozes podem
ser citadas de modo explícito ou serem insinuadas, pode haver muitas vozes ou uma
mesma voz-ideia pode transitar por inúmeras conjunturas enunciativas. Mais
importante para caracterizar a polifonia é que as vozes não permaneçam em uma
única boca e que ninguém tenha a palavra mais forte, aquela capaz de encerrar o
diálogo. A polifonia depende de uma série de fatores que devem ocorrer
concomitantemente em uma obra para que esta possa ser classificada como
polifônica: deve haver relações entre diálogo, microdiálogo e grande diálogo; é
necessária a passagem de temas e ideias por muitas e diferentes vozes; o diálogo
permanece inconcluso, nem autor nem personagens podem dar a palavra final – o
que se liga a uma singular posição do autor / narrador “ao lado” das personagens.
(Lucas Vinício de Carvalho Maciel, Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte,
v. 24, n. 2, p. 580-601, 2016) Nesse sentido, a questão e o gabarito estão em
discordância, entre o comando do dispositivo e sua intepretação como resposta
correta. Portanto, a questão deverá ser anulada por não haver resposta compatível
com a questão. Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, é imperioso que
a questão seja anulada por não ter gabarito correto. Por fim, forte na resposta do
recorrente e argumentos acima expendidos, requer-se que, de acordo com o prudente
arbitrío dos membros da banca examinadora, seja conferida a integralidade da
pontuação da questão ao recorrente para o item questionado, anulando-se a questão
24, prova tipo 04. Nesse termos, pede e espera deferimento, confiando na sobriedade
dos responsáveis pela reavaliação da correção ora impugnada.
Em nenhum momento os conceitos bakhtinianos foram considerados iguais. A
polifonia foi baseada na noção de enunciador de Ducrot. O fato textual presente nas
alternativas que deveria ter sido observado é a presença de enunciadores outros por
meio de noções elocutivas, o que não existe na alternativa ""Esse comportamento
fragiliza essa indústria e gera um impacto negativo sobre os negócios da própria
imprensa e a liberdade de expressão." (décimo parágrafo)"
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26
Colenda Banca Examinadora O presente recurso tem por objetivo enfrentar a
anulação da Questão nº 26 – Prova Tipo 1 e tem por embasamento normativo o item
10.1, alínea “f”, do Edital c/c inciso XXXIV, alínea “a”, do art. 5º da Constituição
Federal. Os Pareceres de Recursos em Face das Questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar foram publicados por meio do Edital de Concurso Público nº
02/2021. Esclarece-se, primeiramente, que o Recorrente havia marcado a alternativa
“B” (que inicia “[...]Essas plataformas”...) como resposta adequada ao
questionamento apresentado pela Banca. Conforme consta do gabarito preliminar, tal
resposta está correta. Ocorre que, quando do julgamento dos recursos apresentados
por candidatos, a Banca Examinadora decidiu por anular a Questão nº 26 da Prova
Tipo 1, fato este que gerou prejuízo para ao Recorrente, visto que os candidatos que
erraram tal assertiva agora conseguiram pontuar na referida Questão. Em primeira
análise, a Banca enfrentou os argumentos do candidato, cuja inscrição é de nº 499
(Prova Tipo 4 – Questão nº 23), sendo que o candidato alegou o seguinte: A questão
solicita ao candidato que aponte, entre as alternativas apresentadas, aquela
correspondente à tese presente no artigo de opinião. O gabarito provisório aponta a
letra C, trazendo excerto do segundo parágrafo, trecho do texto em que é apresentada
a definição do problema abordado no restante do artigo. A tese de um texto
argumentativo é geralmente apresentada no seu início mostrando o problema que
será desenvolvido a seguir. Alguns textos apresentam, no entanto, uma tese
posterior, à guisa de conclusão, e que inova a tese original, agregando ao problema
inicial novos contornos e opiniões. Neste aspecto: “A estrutura de um texto
dissertativo está baseada em três momentos: Introdução: Também chamada de
"Tese", nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema de
maneira clara. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto
e, por isso, deve conter a informações que logo serão desenvolvidas.
Desenvolvimento: Também chamada de "Anti-Tese" ou "Antítese", nessa parte do
texto é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados,
levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese
(ideia central) seja defendida com propriedade. Conclusão: O próprio nome já supõe
que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem
concluí-lo e, por isso, esse momento é chamado de "Nova Tese" por ser um momento
de fechamento das ideias, e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja,
uma “nova tese”.” Em https://www.todamateria.com.br/texto-dissertativo/ No texto
opinativo apresentado na prova, a sua tese está presente na introdução e igualmente
na conclusão do texto. O autor não apresenta exatamente uma proposta de solução,
mas sim uma nova tese, que ocupa os dois últimos parágrafos – nono e décimo.
Depreende-se, portanto, que as alternativas B e D, trazendo partes do nono
parágrafo, também correspondem à tese do texto, posto que neste momento o autor
inicia sua conclusão sobre a tese inicial proposta no segundo parágrafo e a conclui.
Neste contexto, segue-se que o cabeçalho da questão não especifica a qual das
teses, se a inicial (problema) ou a nova (final/conclusão), ele se refere, havendo, por
conseguinte, mais de uma alternativa correta possível. Requer, assim, seja a questão
anulada e a pontuação revertida a todos os candidatos. Termos em que pede
deferimento. A Banca Examinadora deu provimento ao recurso do candidato acima
referido e anulou a Questão nº 26 da Prova Tipo 1, exarando o seguinte parecer: Em
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resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Os 5 primeiros
parágrafos contextualizam o tema a partir de linguagem expositiva. Apenas no sexto
parágrafo é que podem-se perceber marcas subjetivas de posicionamento crítico
sobre o tema tratado no artigo. Sendo assim, a questão merece ser ANULADA. Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO. Ocorre que não
assiste razão ao candidato acima referido, visto que a Questão nº 26 da Prova Tipo
1 é clara e objetiva, não havendo dúvidas de que a resposta correta é a alternativa
“B”, conforme consta do Gabarito Preliminar publicado. Ademais, a argumentação
apresentada pelo candidato citado é contraditória, o que também justifica a
obrigatoriedade da reforma da decisão da Banca Examinadora, conforme explicado
a seguir. Primeiramente, cabe esclarecer que o Texto 01 é um artigo de opinião ou
argumentativo. A resposta da Questão nº 29 da Prova Tipo 1 teve como resposta
correta a alternativa “A”, asseverando que o texto jornalístico (Texto 01) é considerado
“um artigo de opinião”. Em resumo, a parte correta da argumentação do candidato nº
499 se resume em aferir que o Texto 01 constante da Prova apresenta uma TESE,
um DESENVOLVIMENTO ou ANTÍTESE e uma CONCLUSÃO ou SÍNTESE. A parte
contraditória da argumentação do candidato nº 499 se apresenta quando o candidato
escreve que “A tese de um texto argumentativo é geralmente apresentada no seu
início mostrando o problema que será desenvolvido a seguir” e mais adiante o
candidato induz a Banca Examinadora a compreender que a TESE consta da
conclusão do Texto 01, momento em que o autor se posiciona e emite claramente
sua opinião. Importa destacar que a doutrina esclarece que a tese de um texto
argumentativo apresenta a definição do problema abordado no texto, o que ocorre no
Texto 01. Nesse sentido, a alternativa “B” da Questão nº 26 da Prova Tipo 1 apresenta
resumidamente a “tese” do Texto 01, vejamos: (B) “[...]Essas plataformas tornaramse não só um negócio bilionário, mas também alvo de questionamentos sobre os
deveres e direitos de suas atividades, com implicações nas práticas de concorrência
e no cumprimento das regras e normas que regem mercados em âmbito global.”
(segundo parágrafo) As palavras centrais do Texto 01 foram apresentadas no título e
logo após o título do referido Texto, sendo elas “polêmicas”, “plataformas digitais”,
“publicidade fragilizada”, “imprensa” e “liberdade de expressão”. Tais palavras estão
estritamente ligadas as seguintes palavras encontradas no parágrafo segundo
(alternativa “B”): “plataformas”, “negócio bilionário”, “alvo de questionamentos”,
“deveres e direitos”, “concorrência”, “regras” e “global”. Nesse sentido, é evidente que
TESE do Texto 01 está devidamente apresentada na alternativa “B” da Questão nº
26 da Prova Tipo 1, o que não ocorre nas outras alternativas. A alternativa “A” da
Questão nº 26 da Prova Tipo 01 limita-se a apresentar a SÍNTESE ou CONCLUSÃO
do autor, não sendo, portanto, a TESE do Texto 01. O mesmo ocorre com a alternativa
“D”. A alternativa “C”, por sua vez, apresenta apenas um aprofundamento da TESE
central do texto, visto que o parágrafo quarto retratado pela alternativa “C” inicia o
DESENVOLVIMENTO ou ANTÍTESE do texto, criando trazendo argumentos para o
desfecho final, que culmina com a opinião pessoal do autor ou sua SÍNTESE. Diante
do exposto, o Recorrente requer: a) seja reformada a decisão da Banca Examinadora
que culminou com a anulação da Questão nº 26 da Prova Tipo 1; b) a convalidação
do gabarito original da Questão nº 26 da Prova Tipo 1 constante do Gabarito
Preliminar publicado.
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O texto apresenta linguagem expositiva até o sexto parágrafo. Apenas neste é que
se constata linguagem explícita e textualmente argumentativa. Por conta de não
haver alternativa que corresponda a esse fato textual, a questão está anulada.

429
Procurador Municipal
3
21
Doutos Julgadores, não se olvida que o tema "remuneração" seja o tema central do
texto, no entanto, a alternativa dita correta não trata somente de "remuneração", vejase: "remuneração do conteúdo jornalistico por parte dessas plataformas, que
reproduzem os conteúdos da imprensa e angariam publicidade e anunciantes com
base neles, mas sem remunerar os veículos". A assertiva trata dos veículos e de
como a remuneração destes veículos, especificamente, não ocorre. Com efeito, o
tema central do texto não é a remuneração dos veículos, mas sim, segundo o parecer
ao recurso:"É preciso observar que "a questão da liberdade de expressão" está
"ameaçada sob o aspecto econômico", ou seja, está sujeita, subjugada, derivada do
tema central do texto: a "remuneração do conteúdo jornalístico por parte dessas
plataformas". " Noutros termos, o aspecto econômico é o tema central do texto,
todavia a assertiva dada como correta não trata do aspecto econômico, mas sim da
remuneração dos veículos de informação, um dos aspectos explorados pelo autor,
mas não o único. A remuneração é tratada, como enunciado no parecer do recurso,
em varios outros parágrafos, sob o aspecto da liberdade de expressão, da
normatização, da concorrência. Em suma, portanto, a remuneração permeia o texto
todo, posto que todos os parágrafos tratam de remuneração. Com efeito, se a
alternativa assentasse que o tema central é o aspecto econômico das plataformas
digitais, poderia ser entendida como correto, mas não é a hipóteses que se apresenta.
Requer, desta feita, seja reconsiderada a conclusão para considerar como correta a
alternativa b que de fato reflete a tese central do texto de forma satisfatória.
A questão econômica é o tema central que permeia todo o texto e do qual derivam as
polêmicas sobre as grandes plataformas digitais. RECURSO INDEFERIDO.
303
Procurador Municipal
1
22
A fundamentação utilizada pela banca no parecer que indeferiu o recurso
apresentado pelo candidato em face da questão nº 22 da prova tipo 1 para Procurador
Municipal está equivocada. Nota-se que a banca argumentou que “A palavra ‘alvo’
também tem como significado dicionarizado ‘Ponto de mira que se procura alcançar
ou
atingir
com
alguma
coisa.’
conforme
https://michaelis.uol.com.br/palavra/vLO0/alvo-2/”. Porém, a própria fonte que
amparou a fundamentação da banca afirma que o significado supracitado está na
linguagem figurada, ou seja, no sentido conotativo do sintagma “alvo”, conforme figura
1 em anexo. Salienta-se que os próprios dicionários trazem o sentido figurado de
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algumas palavras. Nos dicionários, depois da acepção denotativa há, entre
parênteses ou colchetes, o termo "figurado", o qual indica o sentido conotativo da
palavra, conforme figura 2 em anexo. (https://www.todamateria.com.br/conotacao-edenotacao/) Observa-se a palavra “cachorro”. Percebe-se que o sintagma “cachorro”,
na forma denotativa, significa “cão novo; qualquer cão”. Outrossim, na forma
conotativa ou figurada, possui outro significado, sendo um deles o de "Homem
desaforado, de mau caráter ou mau gênio; indivíduo desprezível; canalha", o qual
está IGUALMENTE INSERIDO NO PRÓPRIO DICIONÁRIO. Figura 3 em anexo.
(https://www.dicio.com.br/cachorro/) Assim, é o mesmo que acontece com a palavra
“alvo”, conforme posto supra e sendo igualmente possível verificar em outras fontes:
Figura 4 em anexo. (https://www.dicio.com.br/alvo/) Figura 5 em anexo.
(https://www.lexico.pt/alvo/) Portanto, faz-se necessária a reforma do parecer exarado
pela banca no recurso apresentado pelo candidato na questão nº 22 da prova tipo 1
para o cargo d Procurador Municipal, tendo em vista que o sintagma “alvo” também
está sendo utilizado no sentido conotativo. Consequentemente, requer-se a anulação
da referida questão, tendo e vista que as alternativas (B) e (C) respondem ao gabarito.
A alternativa correta deve ser alterada do termo "concorrência predatória" para o
termo "alvo" como aquele que se encontra em sentido conotativo, pelo fato de que:
1- O substantivo "alvo" adquire caráter figurado, ou seja, conotativo, quando referese a meta ou objetivo a ser atingido, conforme os dicionários online:
Michaelis: "3 FIG Aquilo que se procura alcançar ou atingir; objetivo."
<https://michaelis.uol.com.br/palavra/vLO0/alvo-2/>;
e Aulete: "2. Fig. Resultado que se deseja obter; META; ESCOPO: O alvo da equipe
é
vencer
o
Mundial."
<https://www.aulete.com.br/alvo>
2- O adjetivo "predatório", contudo, está em sentido literal, ou seja, denotativo,
conforme os dicionários online:
Aulete: "1. Que envolve ou causa destruição; ANIQUILADOR; DESTRUIDOR: O
homem é um ser predatório." <https://www.aulete.com.br/predat%C3%B3rio>;
e Pirebam: "2. Destruidor." <https://dicionario.priberam.org/predat%C3%B3rio>
176
Procurador Municipal
1
24
A banca decidiu anular a questão. Todavia ao se analisar a explicação correta vê-se
que a alternativa D preenche os requisitos de correção, pois a explicação que segue
a frase se coaduna perfeitamente com as regras gramaticais vigentes. Deve assim
ser alterada a decisão para ao invés de anular a questão considerar como correta a
assertiva D, bem como alterar o gabarito para que corresponda a esse nos demais
tipos de prova
A questão foi anulada por conta da falta de uma resposta correta. A explicação da
letra D está equivocada porque o artigo feminino e a preposição estão determinados
por elementos sintáticos diferentes. RECURSO INDEFERIDO.
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179
Procurador Municipal
3
24
O recurso apresentado contra o gabarito da questão nº 24 foi indeferido, no entanto,
o indeferimento deve ser revisto, vejamos: A questão reecorrida pede para assinalar
a alternativa que não apresenta o sujeito sintático dentre as orações recortadas do
texto, ocorre que, em que pese a alternativa "A", que foi considerada como a correta,
estar correta, a alternativa "C" também não apresenta sujeito sintático, conforme
argumentos do recurso, a frase apresentada na alternativa "C" sequer pode ser
considerada uma oração, pois nem verbo possui. Ademais, nenhum de seus termos
pode ser considerado como sujeito, pois o sujeito é o termo sobre o qual se declara
ou se constata algo e no caso, resta claro que nada se pode inferir a este respeito. O
parecer apresentado pela banca não traz quaisquer fundamentações a respeito do
recurso, se limita a transcrever literalmente o conteúdo da questão recorrida, não
esclarece o motivo pelo qual as alternativas estão incorretas, principalmente, se faz
necessário que se explicite o motivo de a alternativa "C" ser considerada incorreta,
apontando enfaticamente qual ou quais de seus termos é o sujeito sintático. Pelo
exposto, requer o deferimento do presente recurso para o fim de anular a referida
questão.
O termo "o modelo de operação das plataformas" é sujeito do predicado "contraria as
normas-padrão de remuneração praticadas há mais de duas décadas", cujo núcleo
verbal é "contraria". O termo "à remuneração do conteúdo jornalístico por parte
dessas plataformas" é objeto indireto do verbo "diz", sendo "respeito" seu objeto
direto. O termo "a disrupção tecnológica" é sujeito do verbo "justifica". O termo "ainda
temos a questão da liberdade de expressão." apresenta sujeito desinencial na
primeira pessoa do plural: "nós temos". RECURSO INDEFERIDO.
342
Procurador Municipal
3
25
A banca deferiu recurso de candidato, o que acarretou anulação da questão de
português nº 25. Entretanto, a questão jamais deveria ter sido anulada, porquanto a
justificativa adotada pela banca não corresponde ao que foi perguntado na questão e
ao seu gabarito. A questão afirma que: “é correto afirmar que a tese presente no
mesmo é a de que”. Assim, a alternativa C é a ÚNICA possível de ser assinalada, não
se demonstrando correta a anulação da pergunta. Primeiramente, na justificativa pela
anulação a Banca Ameosc afirmou, por seu professor examinador que: “os 5
primeiros parágrafos contextualizam o tema a partir de linguagem expositiva. Apenas
no sexto parágrafo é que podem-se perceber marcas subjetivas de posicionamento
crítico sobre o tema tratado no artigo. Sendo assim, a questão merece ser
ANULADA.” Essa justificativa causa grande estranheza, vez que se realizou uma
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manobra interpretativa pelo examinador para justificar a anulação, não podendo ser
considerada plausível. NO INÍCIO DO TEXTO, em seu SEGUNDO parágrafo, o
próprio autor menciona que: “movimentando bilhões de dólares globalmente, essas
plataformas tornaram-se...”. Logo após, o PRÓPRIO AUTOR traz uma crítica,
apontando que existem POLÊMICAS que se referem à remuneração do conteúdo
jornalístico, que acarretam implicações nas práticas de concorrência (PARÁGRAFO
2º DO TEXTO, ou seja, logo no início é feita essa observação). Afirmar que o que foi
mencionado é um problema e que causa polêmica, JÁ DEMONSTRA
POSICIONAMENTO CRÍTICO DO AUTOR, perfazendo sua TESE (que foi
apresentada desde o início e explicada ao longo do artigo). Posteriormente, no próprio
texto, o autor menciona que além daquele problema, existe outro apontado no
parágrafo 9º: o de não cumprimento das normas por esses veículos (novas
tecnologias). A Tese, do grego thesis, significa proposição intelectual. Por proposição,
entendemos aquilo que se busca alcançar, objetivo, intuito, finalidade.
(https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-tese.htm) Dessa forma, a
alternativa C apresenta JUSTAMENTE a tese do texto, ou seja, faz um resumo da
opinião explanada pelo autor ao longo de TODO o texto (porque desde o seu início
até o final pode-se observar essa exposição de que as novas tecnologias
apresentariam estes dois problemas). Não há, portanto, como aceitar a justificativa
de anulação da questão, uma vez que a assertiva C corresponde EXATAMENTE à
opinião do autor, de maneira resumida. Opinão esta que foi apresentada DESDE O
INÍCIO e desenvolvida com a apresentação de argumentos ao longo do texto. É com
todo o respeito que se afirma que a questão NÃO deve ser anulada, permanecendo
o gabarito apresentado como sendo correta a assertiva C. A anulação dessa questão,
com o deferimento de TODOS os demais recursos apresentados por um mesmo
candidato, em específico, causa estranheza a esta recorrente, uma vez que mesmo
esta questão de simples interpretação de texto (que não deveria ser considerada de
maior complexidade, vez que não há qualquer possibilidade de anulação pela clareza
da questão e da assertiva correta) foi anulada, favorecendo o candidato em questão
(que teve deferidos TODOS seus recursos, de forma duvidosa e com justificativas
gerais).
O texto em questão é expositivo até o sexto parágrafo, quando, finalmente, a tese é
apresentada com marcadores textuais. Por conta de não haver alternativa
correspondente a este fato, esta questão está anulada. RECURSO INDEFERIDO.

Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

99
Procurador Municipal
4
26

Descrição
dos fatos

RECURSO CONTRA O PARECER
CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL
TIPO DE PROVA: 04
QUESTÃO RECORRIDA: 26
GABARITO PRELIMINAR: “A”
PEDIDO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA “C”; SUBSIDIARIAMENTE,
ANULAÇÃO;
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O gabarito preliminar, mantido pelo parecer da banca, aponta a alternativa “A” como
correta. Propõe-se, no presente recurso, uma melhor análise da questão, a fim de
alterá-lo para a alternativa “C”.
Sustenta-se, novamente, que a alternativa “A” não apresenta termo destacado com
sentido conotativo. Conforme já citado no recurso, o adjetivo “predatório” tem como
acepção “Que envolve ou causa destruição; ANIQUILADOR; DESTRUIDOR: O
homem é um ser predatório.” [1].
A palavra “predatório” adquire acepção muito mais denotativa se se tiver em mente o
sentido específico em que foi empregada dentro do parágrafo quarto. Isso porque o
vocábulo está definindo uma prática econômica (concorrência predatória) descrita por
economistas como causa de destruição dos concorrentes, ocorrente “quando uma
determinada empresa começa a vender seus produtos abaixo dos custos de
produção. O objetivo é quebrar todas as empresas concorrentes e, com isso, assumir
o monopólio do mercado.” [2]. Assim, não se verifica sentido conotativo no termo.
Por outro lado, já se disse que no Aulete o substantivo “alvo” designa: “Ponto, área
ou objeto que se
pretende atingir, atirando: Cravou a flecha no alvo.” [3]. Além do conceito trazido por
Aulete, o sentido
próprio, literal, do substantivo “alvo” é assim definido por Aurélio: “Ponto a que se
dirige o tiro” [4] por Luft: “Ponto em que se quer acertar com o tiro” [5] e por Michaelis:
“Ponto de mira que se procura alcançar ou atingir com alguma coisa.” [6].
Veja-se que o dicionário Priberam, definindo a palavra como “Ponto a que se mira”.
[7], inclusive a ilustra com a seguinte imagem [8]:

Portanto, vê-se que, majoritariamente, os dicionaristas tratam o sentido literal
substantivo “alvo” como aquilo que está na imagem: um ponto a se atingir,
atirando.
Majoritariamente, também, os dicionaristas entendem na definição do vocábulo “alvo”
o sentido figurado (conotativo) de “(...) Fig. Objeto, motivo: "...regiões com
diferentes níveis de instrução e riqueza têm de ser alvo de políticas específicas." (,
Veja, 09.06.2004.)). [9] “Fig. Fim ou resultado que se deseja atingir; meta, objetivo”
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(Aurélio) [10], “(fig.) Fito, objetivo (Luft); [11] “FIG Aquilo que se procura alcançar ou
atingir; objetivo. (Michaelis) [12].
O próprio parecer da banca, fundamentado no dicionário Priberam, coloca que “O
sintagma "alvo" significa também aquilo "Que se pretende atingir; a que se dirige
algo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021,
https://dicionario.priberam.org/alvo [consultado em 03-05-2021].”.
Ocorre que essa concepção de “alvo” constante do Priberam, conferida pela
banca como correta, deve ser lida não isoladamente, mas sim em consonância
com todo o verbete e com o entendimento dos demais dicionaristas, que, repitase, classificam a acepção “que se pretende atingir,”, do termo “alvo”, como de
sentido figurado (conotativo)!
Perceba-se que o próprio Priberam relaciona, até preferencialmente, de acordo com
o que já foi dito
– lançando mão inclusive de imagem – o sentido literal de “alvo” como “Ponto a que
se mira” [13]:

Além disso, quando o mesmo dicionário define aquilo que foi trazido pela banca
para a denegação do recurso (que se pretende atingir; a que se dirige algo), o
faz - o que se percebe pela leitura dos demais dicionários - com um sentido
nitidamente figurado do termo!
Desse modo, o parecer não merece acolhida, requerendo-se a alteração do gabarito
para a assertiva “C” ou, subsidiariamente, a anulação da questão, em razão de admitir
duas respostas corretas (A e C).
A alternativa correta deve ser alterada do termo "concorrência predatória" para o
termo "alvo" como aquele que se encontra em sentido conotativo, pelo fato de que:
Parecer

1- O substantivo "alvo" adquire caráter figurado, ou seja, conotativo, quando referese a meta ou objetivo a ser atingido, conforme os dicionários online:
Michaelis: "3 FIG Aquilo que se procura alcançar ou atingir; objetivo."
<https://michaelis.uol.com.br/palavra/vLO0/alvo-2/>;
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e Aulete: "2. Fig. Resultado que se deseja obter; META; ESCOPO: O alvo da equipe
é vencer o Mundial." <https://www.aulete.com.br/alvo>
2- O adjetivo "predatório", contudo, está em sentido literal, ou seja, denotativo,
conforme os dicionários online:
Aulete: "1. Que envolve ou causa destruição; ANIQUILADOR; DESTRUIDOR: O
homem é um ser predatório." <https://www.aulete.com.br/predat%C3%B3rio>;
e Pirebam: "2. Destruidor." <https://dicionario.priberam.org/predat%C3%B3rio>
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179
Procurador Municipal
3
27
O recurso contra a questão de nº 27 foi indeferido pela banca, no entanto, tal
entendimento não deve prosperar, vejamos: O comando da questão pede para
marcar a alternativa em que o termo destacado está sendo usado no seu sentido
conotativo. A alternativa "A" deve ser considerada como gabarito, pois o termo
"ALVO" está claramente sendo empregado no sentido figurado, ou seja, conotativo.
Os dicionários da língua Portuguesa são uníssonos em afirmar que o termo "ALVO"
quando empregado no sentido de objetivo, fim, meta, encontra-se em seu sentido
conotativo, sendo denotativo, no entanto, quando empregado com significado de
"qualquer ponto que se procura acertar com tiro". Assim, requer seja provido o
presente recurso com o fim de alterar o gabarito para considerar como correta a
alternativa "A", ou, sendo do entendimento diverso, a anulação da questão recorrida.
A alternativa correta deve ser alterada do termo "concorrência predatória" para o
termo "alvo" como aquele que se encontra em sentido conotativo, pelo fato de que:
1- O substantivo "alvo" adquire caráter figurado, ou seja, conotativo, quando referese a meta ou objetivo a ser atingido, conforme os dicionários online:
Michaelis: "3 FIG Aquilo que se procura alcançar ou atingir; objetivo."
<https://michaelis.uol.com.br/palavra/vLO0/alvo-2/>;
e Aulete: "2. Fig. Resultado que se deseja obter; META; ESCOPO: O alvo da equipe
é vencer o Mundial." <https://www.aulete.com.br/alvo>
2- O adjetivo "predatório", contudo, está em sentido literal, ou seja, denotativo,
conforme os dicionários online:
Aulete: "1. Que envolve ou causa destruição; ANIQUILADOR; DESTRUIDOR: O
homem é um ser predatório." <https://www.aulete.com.br/predat%C3%B3rio>;
e Pirebam: "2. Destruidor." <https://dicionario.priberam.org/predat%C3%B3rio>
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342
Procurador Municipal
3
30
Ao não conceder a anulação da questão 30 de português, o respeitável examinador
afirma que: “para a resolução prática da questão foram considerados polifônicos os
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trechos em que há a apresentação de posições discursivas de enunciadores
terceiros, marcadas por conceitos que remetam a atos de fala, equivalentes a verbos
elocutivos”... No entanto, a alternativa A apresenta polifonia. Importante explicar que
o próprio criador deste termo “polifonia”, o filósofo russo Mikhail Bakhtin informa que
ela representa a pluralidade ou multiplicidade de vozes presentes nos textos, que, por
sua vez, estão fundamentados em outros. Nesse sentido, a polifonia está intimamente
relacionada com a intertextualidade. E o que é essa intertextualidade? Segundo o site
EDUCAMAIS: "Intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um
texto é citado outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata do "diálogo" de um
texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não-verbais ou mistos."
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/intertextualidade Não
se pode excluir a letra A disso, vez que é VISÍVEL a existência de intertextualidade,
com a comunicação de algo previamente mencionado, existindo, igualmente, a
polifonia. Este conceito foi cunhado pelo AUTOR do termo polifonia. A banca, ao
considerar polifônicos os trechos em que trazem posições discursivas de
enunciadores terceiros e considerando que a alternativa A não apresente essa
polifonia, está afrontando o conceito apresentado pelo próprio criador do termo, pois
este criador afirmou que a polifonia se relaciona com a intertextualidade. Assim, a
alternativa A também apresenta essa polifonia. Além disso, na alternativa A é possível
vislumbrar um verbo elocutivo: “EXPRESSAR”. Expressar é sinônimo de
dizer/exclamar. Ao falar em “liberdade de expressão”, está contido o verbo
EXPRESSAR, sendo igualmente considerado um verbo elocutivo, afastando,
portanto, a justificativa da banca. Segundo o dicionário, “elocução” significa expressar
o pensamento através de palavras, faladas ou escritas. Assim, EXPRESSAR também
deve ser considerado um verbo elocutivo, de forma que a alternativa A apresenta
POLIFONIA. Pede-se, novamente e com todo o respeito, que se ANULE a questão
pela ausência de resposta. Na justificativa da banca pela NÃO anulação da questão,
se afirmou que existiriam nas demais assertivas os verbos elocutivos, sendo que uma
das assertivas assim apresenta: "inquérito administrativo aberto pela ANJ contra o
Google". Todavia, abrir não se mostra como um verbo elocutivo, sendo duvidosa essa
justificação. A questão apresenta muitas incongruências, com todo o respeito ao
examinador, merecendo ser anulada. Por fim, ainda a justificativa se refere a
existência ou não de VERBOS ELOCUTIVOS. Este tema NÃO SE ENCONTRA NO
EDITAL, existindo verdadeiro transpasse do tema cobrado, vez que no Edital apenas
se afirma: POLIFONIA, de forma geral, e não a análise de outros itens linguísticos.
Além disso, a análise de discurso direto e indireto, tema que NÃO ESTAVA na
pergunta, acarretou confusão e problemas para a interpretação, não se encontrando
o assunto no edital. Acaso entenda-se que as justificativas acima não são passíveis
de anulação, há outro erro de português na própria questão. Ao perguntar: "assinale
abaixo a alternativa em que NÃO é possível averiguar-se a polifonia" a banca incorre
em erro de português na colocação pronominal. É inadmissível que em uma questão
de português de uma banca conhecida e consagrada como a AMEOSC exista erro
de português. A palavra negativa "NÃO" atrai o pronome para a frente do verbo, de
maneira que deveria estar "SE AVERIGUAR" e não: "averiguar-se". Este tipo de erro
acarreta problemas na lisura do certame. Por todos os motivos acima referidos é que
se pede, com todo o respeito, pela anulação da questão.
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Não há referência a verbos elocutivos e posicionamentos discursivos na letra A. Todo
discurso é dialógico, contudo, nem sempre polifônico. RECURSO INDEFERIDO.
99
Procurador Municipal
4
30
RECURSO CONTRA O PARECER
CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL
TIPO DE PROVA: 04
QUESTÃO RECORRIDA: 30
GABARITO PRELIMINAR: “D”
PEDIDO: ANULAÇÃO
O gabarito preliminar, mantido pelo parecer da banca, aponta a alternativa “D” como
correta. Sustenta-se, novamente, a anulação da questão por comportar duas
alternativas corretas: “A” e “D”.
Segundo a banca, o recurso não mereceu procedência, pois “[a] única alternativa que
apresenta elementos de coesão textual (as classes de palavras pronominais e
conjuntivas) é a letra D.”.
Contudo, a despeito do exarado no parecer, não são apenas as classes de
pronominais e conjuntivas as quais colaboram na coesão textual. Pestana refere que
“Exceto a interjeição, as demais classes gramaticais colaboram para a construção de
um texto coeso” [1]. Por conseguinte, os verbos também desempenham papel
coesivo no texto, especialmente quando se trata da chamada coesão sequencial:
“A coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução textual apontando
a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio
de marcadores verbais e conectivos os quais indicam essa progressão ao longo do
texto. Dessa maneira, a coesão sequencial colabora com a estrutura textual uma vez
que auxilia na articulação das palavras e frases dentro de um texto. [2] grifou-se
Assim, há que se considerar o papel dos verbos na coesão textual. Nesse sentido,
reitera-se, no que toca ao elemento “movimentando”, constante do excerto
“Movimentando bilhões de dólares globalmente, essas plataformas tornaram-se não
só um negócio bilionário, mas também alvo de questionamentos sobre os deveres e
direitos de suas atividades (...)” que, por ser uma oração subordinada adverbial causal
reduzida de gerúndio deslocada, forma com a oração principal um sentido de coesão
catafórico. Importante notar, também, que, por se tratar de uma oração reduzida,
prescinde de conectivo, estabelecendo ela própria conexão com o restante da
sentença; mais importante ainda, deve-se considerar essa inversão sintática como
pressuposto de uma relação coesiva sequencial e intrafrasal.
No que se refere à expressão “É conhecido”, do trecho “É conhecido que cerca de
80% do faturamento dessas plataformas provêm da publicidade, e o restante, de
serviços.”, reafirma-se se apresentar como elemento de coesivo catafórico intrafrasal.
Veja-se, mais uma vez, que a construção analisada é formada em voz passiva
analítica e que é oração principal em relação à oração seguinte, exercendo esta
função de oração subordinada substantiva subjetiva; em sendo assim, nota-se a
ocorrência, tal como foi demonstrado no vocábulo anterior, de uma inversão sintática
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que pressupõe necessariamente um caráter catafórico, de coesão sequencial de
sentido dentro da frase.
Salienta-se que a despeito de algumas expressões constantes da alternativa “A” não
se enquadrarem nas classes de palavras conjuntivas e pronominais, desempenham
notoriamente papel coesivo no texto, tanto que todas as expressões indicadas na
alternativa “A” foram colocadas no início de um parágrafo; logo, sendo tais palavras
posicionadas privilegiadamente pelo próprio autor em um local no texto reservado
justamente a fazer a “amarração” do texto, é de se presumir que ostentam caráter
coesivo; caso não se interprete assim, estar-se-ia admitindo que os parágrafos do
texto ,ou suas primeiras sentenças, não guardam coesão entre si.
Deste modo, havendo mais de uma resposta para a questão (alternativas “A” e “D”),
requer-se a não acolhida do parecer e a consequente anulação da questão.
[1] A gramática para concursos públicos. Fernando Pestana. 3.ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1003.
[2] Disponível em: https://www.todamateria.com.br/coesao-sequencial/. Acesso em
05.5.2021.
O comando de questão refere-se a elementos estritamente coesivos, e não sintáticos.
RECURSO INDEFERIDO.

CONHECIMENTOS GERAIS | NÍVEL SUPERIOR
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

176
Procurador Municipal
1
31
A banca considerou correta a assertiva C, alterando o gabarito, que antes era a
assertiva A, por considerar que afirmativa contida no quarto enunciado estava
incorreta. Para chegar a essa conclusão a banca admitiu a argumentação do
candidato que afirmou ser a alternativa falsa por não explicitar categoricamente quais
seriam as especificas exceções da LOM de S. J. do Cedro – SC. Ocorre que a
Descrição dos questão solicita a regra geral, não descendo as minúcias das alíneas, em regra é sim
fatos
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários. O fato de a questão não trazer os pormenores de cada
cargo não tem o condão de torná-la incorreta, por simplesmente não enumerar um a
um os cargos que são possíveis de cumulação. Assim deve ser mantido o gabarito
preliminar considerando correta a assertiva A, bem como mantidos os gabaritos nas
questões idênticas dos demais tipos de prova.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
Parecer
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações
impostas aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
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O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria
falsa, devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro - SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº
Descrição dos
fatos
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99
Procurador Municipal
4
31
Razões de recurso em anexo.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações
impostas aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria
falsa, devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro - SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
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Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

342
Procurador Municipal
3
32
A questão teve seu gabarito alterado, passando a ser considerada a alternativa B,
uma vez que a assertiva IV seria FALSA. Compreende-se que a exceção à vedação
da acumulação de cargos públicos somente pode ocorrer nas hipóteses previstas;
no entanto, a assertiva jamais pode ser considerada como falsa, uma vez que estaria,
NO MÁXIMO, incompleta. Essa falta de técnica na elaboração da alternativa gera
dubiedade, devendo ser ANULADA a questão e não alterado o gabarito. Afirmar que
a assertiva é FALSA, também vai na contramão daquilo que está disposto na Lei
Orgânica e na Constituição Federal, devendo ser anulada a questão por conta de
não estar completa a alternativa, deixando dúvidas quanto ao que se pretende
perguntar (sendo inadmissível esse tipo de dubiedade em questões de concurso
público). Aceitando ser falsa a assertiva IV, isso também gera uma inexatidão do que
está previsto em lei. Explica-se, acaso fosse realizada a seguinte pergunta: "É
Descrição dos
POSSÍVEL A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS QUANDO
fatos
HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS?" A única resposta possível à
questão seria: "SIM, CASO SE TRATASSE DOS CASOS PREVISTOS NA
CONSTITUIÇÃO/LEI ORGÂNICA". Aceitar como FALSA a alternativa também
acarreta erro do examinador, vez que a assertiva pode ser considerada, no máximo,
INCOMPLETA, mas não falsa (pois não traz nenhuma mentira, apenas afirma um
FATO previsto na lei sem trazê-lo por completo). É por isso que se pede pela
ANULAÇÃO da questão e pela desconsideração da alteração do gabarito. VEJA-SE
NO SITE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O TÍTULO DA MATÉRIA:
"Acumulação de cargos prevista na Constituição está sujeita apenas à
compatibilidade
de
horários"
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440104&caixaB
usca=N
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
Parecer
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
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Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações
impostas aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria
falsa, devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro - SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

176
Procurador Municipal
1
32
A banca decidiu anular a questão por considerar que o Instituto Butantan deixa a
entender que o soro pode ser usado para curar as pessoas, assim a questão
apresentaria duas alternativas corretas, anulando-a. Todavia ao ler a argumentação
trazida para se chegar a essa conclusão pode-se observar que o afirmado pelo
Instituto Butantan é “] Já estão prontos para serem utilizados no estudo clínico três
mil frascos do soro. ‘O soro tem potencial para evitar o agravamento dos sintomas e
Descrição dos curar os contaminados pela Covid” A conclusão que se chega é uma questão
fatos
interpretativa, pois o soro não promete curar as pessoas, mas sim reduzir o
agravamento do quadro e obviamente após isso viria a cura, como consequência
normal da redução dos danos, todavia fica claro que o objetivo do soro não é a cura
em si, que é na verdade uma resposta imunológica do corpo, mas sim a redução dos
estragos que o vírus causa no corpo, tornando assim correto o gabarito preliminar
considerado na assertiva A, devendo ser mantida a questão, bem como as questões
idênticas nos demais tipos de prova.
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Em resposta a fundamentação do candidato a banca esclarece que optou pela
anulação pelos fatos abaixo:
A banca entendeu que as opções dispostas ao candidato podem gerar dúvidas sobre
a opção correta a assinalar. A reportagem citada destaca que o objetivo do soro é
amenizar a gravidade da doença o que poderia ser claramente respondida pela
opção "Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas?, porém uma
outra opção disponível pela banca fala "Para curar pacientes infectados? neste
sentido precisamos se atentar ao significado da palavra curar.
Curar: Livrar de doença; debelar um sintoma; medicar.
https://www.dicio.com.br/curar/
Sendo assim, podemos entender que o processo de amenizar a gravidade da
doença, ela passa por amenizar os sintomas aos pacientes e levar ao paciente a
restabelecer a sua saúde se livrando da doença.
Neste sentido podemos encontrar uma ambiguidade na interpretação o que pode
gerar confusão ao candidato, e como forma de não causar prejuízos optamos pela
anulação da questão.

Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

151
Procurador Municipal
1
32
Acerca da questão de enunciado ""O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas [...]".
Foi deferido o recurso em face de referida questão, sob o argumento de que fala do
governador de São Paulo geraria a impressão de que o soro produzido curaria os
acometidos pela doença proveniente da COVID-19. Entretanto, o governador, cediço,
não é expert em saúde ou medicina. Ao observarmos artigos oriundos da imprensa,
todos são enfáticos em destacar que o soro desenvolvido atuaria na amenização da
gravidade da doença. Inclusive, Ana Marisa Chudzinski Tavassi, diretora do Centro
de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, referiu que os soros têm
atividade rápida, o que auxiliará na diminuição da gravidade da doença
(https://jornal.usp.br/ciencias/soro-desenvolvido-pelo-butantan-pode-amenizargravidade-de-pacientes-com-covid-19/). Aliás, também foi noticiado que "se
apresentar a eficácia esperada na próxima etapa de testes, o soro poderá ser usado
Descrição dos para tratar pessoas que apresentem os primeiros sintomas da doença, para bloquear
fatos
o
avanço
da
infecção"(https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/202103/anvisa-e-butantan-discutem-testes-com-soro-equino-anti-covid-19). Outrossim,
há reportagem categória no sentido de que "Ao contrário da vacina, ele não é capaz
de prevenir a doença, mas amenizar os sintomas de quem já foi infectado" e, mais
que isso, "Apesar de ser aplicado principalmente em pessoas já infectadas, ele pode
ser usado de forma preventiva para ajudar pessoas que possuem comorbidades a
não desenvolverem um quadro grave da doença caso tenham contato com o vírus"
(https://gizmodo.uol.com.br/soro-butantan-amenizar-covid-19/). Chamada do G1,
inclusive, um dos maiores portais de notícia do país, refere que "Produto deverá ser
usado em pessoas infectadas e amenizar a gravidade da doença"
(https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/06/soro-anti-covidentenda-como-anticorpos-de-cavalos-podem-ajudar-em-novo-tratamento-contra-ocoronavirus.ghtml). Não é demais destacar que, em notícia posterior à utilizada pela
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respeitável banca e portanto, mais recente, também divulgada pelo portal G1, houve
expressa afirmação no sentido de que "O objetivo do soro é amenizar os sintomas
da doença nas pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar nem de prevenir a
doença". E mais, de acordo com o próprio diretor do instituto, Dimas Covas, "O soro
é uma vacina instantânea. É um concentrado de anticorpos, neste caso produzindo
em cavalos, que atua diretamente no vírus. Ele é para logo que o indivíduo é
infectado e começa apresentar sintomas, ser usado. Isso impede que a doença
progrida"(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/24/butantan-diz-terconcluido-envio-de-documentos-a-anvisa-para-testar-soro-anti-covid-emhumanos.ghtml). Dessa forma, considerando que o diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, foi claro, enfático e veemente ao afirmar que o soro se presta a impedir
que a doença progrida para estágio mais grave, em notícia mais recente do que a
utilizada para anular a questão, assim como a diretora do Centro de Desenvolvimento
e Inovação do Instituto Butantan afirmou que o soro se presta à diminuição da
gravidade da doença, requeiro a reconsideração da respeitável banca, para fins de
manter o gabarito original. Isso pois quem detém autoridade na questão, é o diretor
do Instituto que desenvolveu o soro, o qual é médico, ocupação técnica não
desenvolvida pelo governador, o qual é leigo para estes fins. Demais disso, a fala do
diretor é mais recente (24/03/2021) que a do governador (05/03/2021), o que
demonstra que candidatos que se mantêm verdadeiramente atualizados estão a par
acerca da eficácia e utilidade do soro, o que deve ser levado em consideração na
avaliação acerca de conhecimentos gerais, pois consta do edital a temática de
atualidades sobre saúde (página 29 do edital).
Em resposta a fundamentação do candidato a banca esclarece que optou pela
anulação pelos fatos abaixo:
A banca entendeu que as opções dispostas ao candidato podem gerar dúvidas sobre
a opção correta a assinalar. A reportagem citada destaca que o objetivo do soro é
amenizar a gravidade da doença o que poderia ser claramente respondida pela
opção "Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas?, porém uma
outra opção disponível pela banca fala "Para curar pacientes infectados? neste
sentido precisamos se atentar ao significado da palavra curar.
Curar: Livrar de doença; debelar um sintoma; medicar.
https://www.dicio.com.br/curar/
Sendo assim, podemos entender que o processo de amenizar a gravidade da
doença, ela passa por amenizar os sintomas aos pacientes e levar ao paciente a
restabelecer a sua saúde se livrando da doença.

Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

429
Procurador Municipal
3
32
Recurso em face o parecer que alterou o gabarito da questão 32, tipo de prova 3
Assim restaram definidos os recursos contra a questão 32 da prova tipo 3 de
Descrição dos
Procurador: O inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
fatos
Cedro - SC, especifica as condições para que haja a possibilidade de acumulação
de cargos remunerados e a questão não deixa explicitas essas condições. Sendo
Página 31 de 43

Parecer

assim, atendemos à solicitação de ALTERAÇÃO DO GABARITO. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Inobstante, a assertiva concluída como falsa: “acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horário.”, é a reprodução
LITERAL do artigo 105, inciso II, da Lei Orgânica Municipal:
Art. 105 É vedado:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários:
De fato, as alíneas do inciso não foram integralmente reproduzidas na questão, mas
isso não culmina na conclusão de que o inciso transcrito ipsis litteris na assertiva é
falso.
Doutos Julgadores, em vários dos recursos apresentados a conclusão da Banca se
fundamentou na transcrição dos artigos de lei para indeferir as pretensões dos
candidatos, veja-se a título exemplificativo o parecer à Questão 08, tipo de prova 3:
“O art. 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil diferencia textualmente
as figuras "Tribunal" e "Relator", tendo o gabarito da questão se baseado tão somente
no texto expresso da lei, a par de qualquer similitude prática entre os atores
mencionados, motivo pelo qual o recurso do candidato merece ser INDEFERIDO.”
Talvez a assertiva não possa ser considerada verdadeira, pela falta das alíneas, mas,
por outro lado, certamente não pode ser considerada falsa, porque reproduz
integralmente o texto do artigo, argumento que foi utilizado pela banca para indeferir
outros recursos.
Portanto, considerando a fundamentação retro, é de ser ANULADA a questão 32,
tipo de prova 3, posto que a alteração de gabarito fez com que se afirmasse FALSA
alternativa que consubstancia literal reprodução de artigo de lei, e, que como FALSA
não pode ser entendida.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações
impostas aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria
falsa, devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro - SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
Página 32 de 43

qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

120
Procurador Municipal
2
32
A questão n. 32 da prova tipo 2 (equivalente à questão 31 da prova tipos 1 e 4 e 32
para a tipo 3) foi alvo de questionamento, com alteração do gabarito de “A” para “C”.
A diferença entre as alternativas é tão somente o juízo se a última assertiva exposta
era “verdadeira” ou “falsa”. A alternativa inicialmente dada como “Correta” (letra A)
apontava como “Verdadeira” a vedação expressa no inciso IV do artigo 105 da Lei
Orgânica de São José do Cedro, de que é vedado “a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários”. A assertiva foi
convertida em “Falsa” porque, apesar de ser a redação literal da lei, não continha
todas as hipóteses das alíneas do referido dispositivo legal. O inciso IV do artigo 105
traz a necessidade de compatibilidade de horários, e as alíneas trazem outros
requisitos. Assim, é vedada "a acumulação de cargos públicos, exceto, quando
houver COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (requisito 1) E TRATAR-SE DE
(requisitos 2, alternativos): a) dois cargos de professor; b) de um cargo de professor
com outro técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Desse dispositivo legal se
percebe que, para configurar exceção à vedação de acumulação de cargos públicos,
Descrição dos
há a necessidade de estarem preenchidos a COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
fatos
cumulativamente a algum dos demais requisitos elencados nas alíneas. Desse modo,
embora não elenque TODOS os requisitos, a assertiva questionada NÃO DIZ NEM
PERMITE INFERIR que é a compatibilidade de horários é o “único” requisito para
configurar a exceção à acumulação de cargos públicos. Não há qualquer expressão
que diga que "somente/tão só/apenas quando preenchido o requisito" de
compatibilidade de horários haverá exceção à acumulação de cargos. Dessa forma,
a assertiva NÃO DEIXA DE SER VERDADEIRA por não elencar todos os requisitos.
Só seria FALSA se dissesse expressamente que é o "único requisito" para ser
exceção à acumulação remunerada de cargos públicos a compatibilidade de
horários, o que não ocorreu. Mesmo que se admitisse a incompletude do enunciado
da frase, isso não permite julgar a verdade declarada na assertiva como algo falso.
Outrossim, a questão pedia no cabeçalho, expressamente, para que a resposta fosse
dada com base na Lei Orgânica do Município, que está literalmente transcrita. No
mínimo, deveria se considerar corretas as respostas "A" e "C", tendo em vista que o
raciocínio de quem assinalou tanto verdadeiro quanto falso para a referida assertiva
podem ser considerados legítimos. (acertou tanto quem assinalou verdadeiro por
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considerar que o requisito de compatibilidade de horários é verdadeiro, afinal este é
um requisito e não há nada na assertiva que restrinja e afirme dizendo que é o único
requisito necessário - além de estar elencado na lei conforme pede o enunciado -;
quanto quem considerou falsa a afirmação, porque não elenca todos os requisitos).
Assim, requer-se: Seja mantida a correção da alternativa "A". Subsidiariamente, seja
anulada a questão por ser ambígua e permitir a duplicidade de interpretações
legítimas.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações
impostas aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria
falsa, devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro - SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.

Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

342
Procurador Municipal
3
33
A não anulação da questão pela justificativa da banca não deve ser mantida, com
todo o respeito. A banca afirmou que existiria uma correlação entre direitos
Descrição dos
fundamentais (citados na pergunta) e direitos humanos. Entretanto, essa correlação
fatos
TAMBÉM existe entre direitos INDIVIDUAIS e direitos fundamentais/humanos. Ou
seja, os direitos citados na pergunta TAMBÉM são considerados individuais,
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existindo duas respostas possíveis, sendo imperiosa a anulação da questão. No
entanto, existe distinção conceitual importante quanto às diferenças entre direitos
humanos e fundamentais. Estes últimos estão positivados numa norma INTERNA e
os humanos são aqueles reconhecidos em normas externas (Tratados
Internacionais, por exemplo). A banca apenas afirmou existir uma correlação. Ora, o
fato de serem correlacionados não implica que se tratam exatamente da mesma
coisa, se há dubiedade, esta deve ser levada em consideração pelo respeitável
examinador, uma vez que, partindo desse pressuposto de correlação, os direitos
individuais (que foram apresentados na questão como alternativa) TAMBÉM seriam
direitos humanos ou direitos fundamentais, pois TAMBÉM possibilitam essa
correlação. Todavia, algumas diferenças entre eles distanciam os institutos, motivo
pelo qual, pela ausência do termo DIREITOS SOCIAIS na resposta, a questão é
passível de ser anulada. Assim, estabelecendo uma semelhança, os direitos
individuais também são considerados espécie de direitos humanos, estando
incluídos nos direitos fundamentais. Dessa forma, a alternativa que abrange
DIREITOS INDIVIDUAIS também poderia ser considerada correta. SEGUE
EXPLICAÇÃO DE DOUTRINADORES SOBRE O ASSUNTO: Os direitos individuais
são reconhecidos portanto como um ramo dos direitos fundamentais (pois são
estabelecidos em lei) e ancorados nos princípios dos direitos humanos de primeira
geração, que foram os primeiros conquistados pela humanidade e baseados nas
liberdades individuais civis clássicas, no direito à vida e nos direitos políticos de
participação,
todos
com
base
na
igualdade.
(FONTE:
https://www.politize.com.br/direitosindividuais/#:~:text=Os%20direitos%20individuais%20s%C3%A3o%20reconhecidos
,direito%20%C3%A0%20vida%20e%20nos) Segundo o renomado professo de
Constitucional, Ingo Sarlet, os Direitos Fundamentais são reconhecidos e positivados
na esfera do Direito Constitucional de determinado Estado, ao passo que os Direitos
Humanos guardam relação e possuem sua aplicabilidade ligada aos documentos de
Direito Internacional, pois se referem àquelas posições jurídicas que se destinam ao
ser humano, independentemente da sua vinculação formal com determinada ordem
constitucional. Esses direitos tendem à validade universal, para todos os tempos e
povos, de tal modo que revelam nítido caráter transnacional. Não havendo a menção
aos direitos sociais, a interpretação extensiva da banca não pode ser admitida,
devendo ser revista a questão, com a ANULAÇÃO decorrente. Não se pode aceitar
uma interpretação extensiva em prova de concurso público.
Em resposta a fundamentação do candidato a banca esclarece que optou pela
anulação pelos fatos abaixo:
A banca entendeu que as opções dispostas ao candidato podem gerar dúvidas sobre
a opção correta a assinalar. A reportagem citada destaca que o objetivo do soro é
amenizar a gravidade da doença o que poderia ser claramente respondida pela
opção "Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas?, porém uma
outra opção disponível pela banca fala "Para curar pacientes infectados? neste
sentido precisamos se atentar ao significado da palavra curar.
Curar: Livrar de doença; debelar um sintoma; medicar.
https://www.dicio.com.br/curar/
Sendo assim, podemos entender que o processo de amenizar a gravidade da
doença, ela passa por amenizar os sintomas aos pacientes e levar ao paciente a
restabelecer a sua saúde se livrando da doença.
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Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

Descrição
dos fatos

278
Procurador Municipal
1
31
Colenda Banca Examinadora O presente recurso tem por objetivo enfrentar a
alteração do gabarito da Questão nº 31 – Prova Tipo 1 e tem por embasamento
normativo o item 10.1, alínea “f”, do Edital c/c inciso XXXIV, alínea “a”, do art. 5º da
Constituição Federal. Os Pareceres de Recursos em Face das Questões da Prova
Objetiva e do Gabarito Preliminar foram publicados por meio do Edital de Concurso
Público nº 02/2021. Esclarece-se, primeiramente, que o Recorrente havia marcado a
alternativa “A” (V, F, V, V) como resposta adequada ao questionamento apresentado
pela Banca. Conforme consta do gabarito preliminar, tal resposta está correta. Ocorre
que, quando do julgamento dos recursos apresentados por candidatos, a Banca
Examinadora decidiu por alterar o gabarito da Questão nº 31 da Prova Tipo 1, fato
este que gerou prejuízo para ao Recorrente, visto que candidatos que erraram tal
assertiva agora conseguiram pontuar na referida Questão caso tenham marcado a
alternativa “C”, nos termos do Parecer da Banca Examinadora. Em primeira análise,
a Banca enfrentou os argumentos do candidato cuja inscrição é de nº 127 (Prova Tipo
1 – Questão nº 31), sendo que o candidato alegou, em síntese, o seguinte: De acordo
com referido dispositivo, a primeira assertiva é verdadeira, a segunda é falsa, a
terceira é verdadeira. Contudo, o presente recurso diz respeito à quarta assertiva,
conforme motivos que se passe a expor. No gabarito preliminar, a banca entendeu
como correta a quarta assertiva. Entretanto, tal assertiva deve ser considerada
incorreta (falsa, portanto), ante a explicação abaixo aduzida. Diz o artigo 105 da Lei
Orgânica do Município: “Art. 105. É vedado: I - exercer cargo ou função pública para
o qual não concursado ou admitido, salvo nos casos previstos em lei; II - a
participação de servidores no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive
da dívida ativa; III - atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho de todos
quantos prestam serviços ao Município; IV - a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a) a de dois cargos de
professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois
cargos privativos de médico. c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas. (Redação dada pela Emenda à Lei
Orgânica nº 9/2020) [...]” Note-se que o inciso IV, do art. 105, lista quais são as
hipóteses em que é possível a cumulação de cargos públicos, havendo
compatibilidade de horários, de modo que não é qualquer cargo público que pode ser
acumulado com outro, mas tão só aqueles descritos na Lei. Tanto é que existem dois
pontos no fim do inciso IV, e não ponto final. Contudo, na quarta assertiva da questão,
a banca não considerou as hipóteses legais, apenas afirmando ser possível a “A
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horário.” Assim, de acordo com o gabarito preliminar, poder-se-ia considerar que
qualquer cargo público poderia ser acumulado, existindo compatibilidade de horários,
o que, conforme o artigo 105 da LOM, não é o correto. Frise-se que apenas nos casos
expressamente previstos é que os cargos são acumuláveis (claro, havendo
compatibilidade de horários), quais sejam: dois cargos de professor, um cargo de
professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos
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de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Tais hipóteses também
constam na Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inc. XVI. Ante ao exposto,
requer-se a revisão da questão para alterar o gabarito preliminar e considerar correta
a alternativa C) ((C) V, F, V, F), em vez da A) ((A) V, F, V, V). O Parecer da Banca
Examinadora veio no seguinte sentido: Em resposta à fundamentação do candidato,
após análise desta banca conclui-se que o recurso assiste ao recorrente, devido aos
fatos apresentados abaixo: O inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de
São José do Cedro - SC, especifica as condições para que haja a possibilidade de
acumulação de cargos remunerados e a questão não deixa explicitas essas
condições. Sendo assim, atendemos à solicitação de ALTERAÇÃO DO GABARITO.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Primeiramente, destaca-se que a Questão nº 31 da Prova Tipo 1 pede que o
candidato assinale com “V” as alternativas que apresentem VEDAÇÕES impostas
aos servidores públicos, e com “F” as que não apresentem VEDAÇÕES, nos termos
da Lei Orgânica do Município de São José do Cedro. O candidato nº 127, em síntese,
asseverou o seguinte no seu arrazoado: Contudo, na quarta assertiva da questão, a
banca não considerou as hipóteses legais, apenas afirmando ser possível a “A
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horário.” Assim, de acordo com o gabarito preliminar, poder-se-ia considerar que
qualquer cargo público poderia ser acumulado, existindo compatibilidade de horários,
o que, conforme o artigo 105 da LOM, não é o correto. Frise-se que apenas nos casos
expressamente previstos é que os cargos são acumuláveis (claro, havendo
compatibilidade de horários), Ilustríssimos julgadores, as provas objetivas de
concurso públicos não autorizam interpretação extensiva das questões apresentadas
para os candidatos. A análise objetiva das questões faz parte do procedimento da
concorrência, da disputa pelos candidatos pela vaga almejada. A Questão nº 31 da
Prova Tipo 1 não pediu as exceções às vedações impostas aos servidores públicos
municipais. A questão pediu para que o candidato identificasse, de FORMA
OBJETIVA, quais das assertivas eram vedações impostas aos servidores públicos
municipais. Nesse passo, faz-se oportuno citar o teor do art. 105 da Lei Orgânica do
Município de São José do Cedro, senão vejamos: O art. 105 da Lei Orgânica do
Município de Sa Art. 105 É vedado: I - exercer cargo ou função pública para o qual
não concursado ou admitido, salvo nos casos previstos em lei; II - a participação de
servidores no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa;
III - atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho de todos quantos
prestam serviços ao Município; IV - a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários: a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico; c) a de dois cargos
privativos de médico. c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica
nº 9/2020) O dispositivo legal é claro em VEDAR (como regra) a acumulação
remunerada de cargos públicos. A Questão nº 31 apenas exigiu do candidato o
conhecimento da regra geral em relação às vedações impostas aos servidores
públicos e de forma objetiva a Questão nº 31 apresentou a LITERALIDADE dos
incisos I, III e IV do art. 105 da Lei Orgânica do Município de São José do Cedro.
Assim sendo, as assertivas 1ª, 3ª e 4ª são verdadeiras. A assertiva 2ª é falsa porque
contraria o que consta do inciso II do art. 105 supracitado. Destaca-se o seguinte
trecho da argumentação do candidato nº 127: a banca não considerou as hipóteses
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legais, apenas afirmando ser possível a “A acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horário. A afirmação do
candidato nº 127 de que “a banca não considerou as hipóteses legais, apenas
afirmando ser possível a “Acumulação...” está completamente equivocada. A Questão
nº 31 pediu apenas para os candidatos analisarem as assertivas apresentadas, as
quais poderiam ou não ser VEDAÇÕES impostas aos servidores. Em nenhum
momento a Questão pediu para o candidato identificar as autorizações concedidas
aos servidores públicos, como quis induzir o candidato nº 127. Logo em seguida, o
candidato nº 127 comete outro equívoco, vejamos: Assim, de acordo com o gabarito
preliminar, poder-se-ia considerar que qualquer cargo público poderia ser acumulado,
existindo compatibilidade de horários, O art. 105 da Lei Orgânica reza exatamente o
contrário, visto que tal dispositivo legal VEDA a cumulação remunerada de cargos
públicos. Em seguida, o referido dispositivo normativo apresenta as exceções,
respeitando estritamente a técnica legislativa brasileira. No que se refere ao Parecer
da Banca Examinadora, houve equívoco no dispositivo do referido parecer. Vejamos
o que consta do Parecer, em síntese: O inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do
Município de São José do Cedro - SC, especifica as condições para que haja a
possibilidade de acumulação de cargos remunerados e a questão não deixa explicitas
essas condições. Sendo assim, atendemos à solicitação de ALTERAÇÃO DO
GABARITO. A interpretação adequada, conforme a técnica legislativa vigente, não
autoriza a afirmação de que o art. 105 da Lei Orgânica do Município de São José do
Cedro especifica as condições para que haja a possibilidade de acumulação de
cargos remunerados. O que o art. 105 apresenta é exatamente o contrário. O art. 105
apresenta a regra, AS VEDAÇÕES impostas aos servidores públicos. Após serem
descritas as vedações como regra, o art. 105 apresenta às exceções à acumulação
remunerada de cargos públicos. Por derradeiro, a Questão nº 31 exigiu do candidato
conhecimentos a respeito da regra geral a respeito da vedação à acumulação
remunerada de cargos públicos, e por tal razão a assertiva 4ª é verdadeira,
determinando que o gabarito correto da referida questão é a alternativa “A”. Diante do
exposto, o Recorrente requer: a) seja reformada a decisão da Banca Examinadora
que culminou com a alteração do gabarito da Questão nº 31 da Prova Tipo 1; b) a
convalidação do gabarito original da Questão nº 31 da Prova Tipo 1 constante do
Gabarito Preliminar publicado.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações impostas
aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria falsa,
devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do Cedro
- SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
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a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

Descrição
dos fatos

120
Procurador Municipal
2
32
A questão n. 32 da prova tipo 2 (equivalente à questão 31 da prova tipos 1 e 4 e 32
para a tipo 3) foi alvo de questionamento, com alteração do gabarito de “A” para “C”.
A diferença entre as alternativas é tão somente o juízo se a última assertiva exposta
era “verdadeira” ou “falsa”. A alternativa inicialmente dada como “Correta” (letra A)
apontava como “Verdadeira” a vedação expressa no inciso IV do artigo 105 da Lei
Orgânica de São José do Cedro, de que é vedado “a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários”. A assertiva foi
convertida em “Falsa” porque, apesar de ser a redação literal da lei, não continha
todas as hipóteses das alíneas do referido dispositivo legal. O inciso IV do artigo 105
traz a necessidade de compatibilidade de horários, e as alíneas trazem outros
requisitos. Assim, é vedada "a acumulação de cargos públicos, exceto, quando
houver COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (requisito 1) E TRATAR-SE DE
(requisitos 2, alternativos): a) dois cargos de professor; b) de um cargo de professor
com outro técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Desse dispositivo legal se
percebe que, para configurar exceção à vedação de acumulação de cargos públicos,
há a necessidade de estarem preenchidos a COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
cumulativamente a algum dos demais requisitos elencados nas alíneas. Desse modo,
embora não elenque TODOS os requisitos, a assertiva questionada NÃO DIZ NEM
PERMITE INFERIR que é a compatibilidade de horários é o “único” requisito para
configurar a exceção à acumulação de cargos públicos. Não há qualquer expressão
que diga que "somente/tão só/apenas quando preenchido o requisito" de
compatibilidade de horários haverá exceção à acumulação de cargos. Dessa forma,
a assertiva NÃO DEIXA DE SER VERDADEIRA por não elencar todos os requisitos.
Só seria FALSA se dissesse expressamente que é o "único requisito" para ser
exceção à acumulação remunerada de cargos públicos a compatibilidade de horários,
o
que
não
ocorreu.
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Mesmo que se admitisse a incompletude do enunciado da frase, isso não permite
julgar a verdade declarada na assertiva como algo falso. Outrossim, a questão pedia
no cabeçalho, expressamente, para que a resposta fosse dada com base na Lei
Orgânica do Município, que está literalmente transcrita. No mínimo, deveria se
considerar corretas as respostas "A" e "C", tendo em vista que o raciocínio de quem
assinalou tanto verdadeiro quanto falso para a referida assertiva podem ser
considerados legítimos. (acertou tanto quem assinalou verdadeiro por considerar que
o requisito de compatibilidade de horários é verdadeiro, afinal este é um requisito e
não há nada na assertiva que restrinja e afirme dizendo que é o único requisito
necessário - além de estar elencado na lei conforme pede o enunciado -; quanto quem
considerou falsa a afirmação, porque não elenca todos os requisitos).
Assim,
requer-se:
Seja
mantida
a
correção
da
alternativa
"A".
Subsidiariamente, seja anulada a questão por ser ambígua e permitir a duplicidade
de interpretações legítimas.
A questão questionada solicita uma análise do inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica
do Município de São José do Cedro - SC, solicitando ao candidato que indique a
assertiva abaixo como F ou V.
Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) verdadeiros ou (F) falsos, de acordo
com a Lei Orgânica de São José do Cedro que determina sobre as vedações impostas
aos servidores públicos municipais.
(__) A acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horário.
O questionamento inicial foi de que a questão antes dada como verdadeira seria falsa,
devido ao inciso IV do artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São José do Cedro
- SC apontar algumas condições específicas para que haja a possibilidade de
acumulação de cargo remunerados e a questão não apresenta essas informações,
conforme podemos verificar abaixo:
IV - a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
Nesta análise da questão a banca entendeu que afirmar que o item que afirma ser
possível a acumulação de cargos públicos e condicioná-la apenas à compatibilidade
de horários é um equívoco, na medida em que faz crer o candidato que todo e
qualquer cargo admite acumulação, em havendo compatibilidade de horário - o que
violaria também o texto do inciso do Art. 37, da CF88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) - a de dois cargos de professor;
b) - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Por esse motivo a Banca optou pela mudança do gabarito, considerando que a
assertiva a ser analisada é FALSA, uma vez que a lei não se aplica a vedação a
TODOS os servidores públicos municipais.
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Inscrição
Cargo
Tipo de Prova
Questão nº

Descrição
dos fatos

278
Procurador Municipal
1
32
Colenda Banca Examinadora O presente recurso tem por objetivo enfrentar a
anulação da Questão nº 32 – Prova Tipo 1 e tem por embasamento normativo o item
10.1, alínea “f”, do Edital c/c inciso XXXIV, alínea “a”, do art. 5º da Constituição
Federal. Os Pareceres de Recursos em Face das Questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar foram publicados por meio do Edital de Concurso Público nº
02/2021. Esclarece-se, primeiramente, que o Recorrente havia marcado a alternativa
“A” (Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas) como resposta
adequada ao questionamento apresentado pela Banca. Conforme consta do gabarito
preliminar, tal resposta está correta. Ocorre que, quando do julgamento dos recursos
apresentados por candidatos, a Banca Examinadora decidiu por anular a Questão nº
32 da Prova Tipo 1, fato este que gerou prejuízo para ao Recorrente, visto que
candidatos que erraram tal assertiva agora conseguiram pontuar na referida Questão
pelo fato da mesma ter sido anulada pela Banca Examinadora. Diante da
necessidade, apresentam-se as razões do presente recurso em tópicos. 1. DAS
CARACTERÍSTICAS
DAS
PROVAS
OBJETIVAS
(NÃO
AUTORIZAM
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA) - DAS PROVAS QUE EXIGEM CONHECIMENTOS
GERAIS Ilustríssimos julgadores! As provas objetivas possuem uma característica
própria, ou seja, tais provas não autorizam interpretação extensiva dos enunciados
das questões. A Questão nº 32 da Prova Tipo 1 apresentou em seu enunciado que a
fonte da afirmação constante da referida questão foi extraída do sítio
https://g1.globo.com. Neste passo, não se busca saber se as informações constantes
do sítio https://g1.globo.com são verdadeiras ou não. Tampouco se busca saber se
tais informações coincidem ou não com informações constantes em outros sítios da
internet, inclusive o sítio do Butantan ou as informações constantes de afirmações
exaradas pelo Diretor do Instituto Butantan em quais outros meios de comunicação.
Da mesma forma, são irrelevantes para a compreensão do que exige a Questão nº
32 quaisquer informações que não tenham sido divulgadas pelo sítio
https://g1.globo.com na data de 24 de março. A indicação, no enunciado da questão,
do sítio da internet, da informação relevante e em destaque e da data da publicação
da referida informação são premissas fundamentais fixadas pelo enunciado da
questão para identificar se o candidato conhece a informação específica, divulgada
no sítio informado e na data informada. A mesma métrica vale para os enunciados de
questões que exigem do candidato conhecimento a respeito de determinado
posicionamento de um específico doutrinador em um determinado livro (geralmente
para editais que citam bibliografia). Exemplifica-se: Questão nº xx No livro xxxx, o
doutrinador Y, defende o seguinte posicionamento a respeito do assunto “tal”: (em
seguida a questão apresenta as alternativas com alguns posicionamentos, sendo que
somente um destes posicionamentos será o defendido pelo doutrinador naquele
específico livro) Consta também do enunciado da questão o seguinte: Muito se tem
ouvido falar nos últimos tempos sobre a vacina, mas o soro algumas pessoas não
conhecem. Para que serve este tipo de soro? Em que pese constar do enunciado da
questão a afirmação acima, qualquer resposta identificada pelo candidato não pode
transbordar os limites fixos e fundamentais apresentados pelo próprio enunciado.
Página 41 de 43

Consta do início do enunciado as seguintes balizas que norteiam a identificação da
resposta correta: "O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse nesta quartafeira (24 de março) que o Instituto concluiu o envio dos documentos exigidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na solicitação para realizar um
estudo clínico do soro anticoronavírus, desenvolvido pelo instituto desde o ano
passado a partir do plasma de cavalos.(https://g1.globo.com) Vencidas as premissas,
adentra-se à investigação do que consta no sítio https://g1.globo.com na data de 24
de março. 2. DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SÍTIO https://g1.globo.com
NA DATA DE 24 DE MARÇO A RESPEITO DA FALA DO DIRETOR DO INSTITUTO
BUTANTAN A RESEPITO DO SORO ANTICORONAVÍRUS Em rápida pesquisa
aplicada no sítio de buscas “Google.com” com as palavraschave "g1.globo.com",
"butantan", "soro" e "amenizar sintomas", encontram-se as seguintes informações:

Endereço de acesso: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/24/anvisaautorizatestes-em-humanos-do-soro-do-butantan-contra-a-covid-19-pesquisa-serafeita-em-pacientesinternados.ghtml
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Parecer

Endereço de acesso: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/24/butantandiz-terconcluido-envio-de-documentos-a-anvisa-para-testar-soro-anti-covid-emhumanos.ghtml Em continuidade, destaca-se que todas as reportagens apresentadas
no sítio https://g1.globo.com, na data de 24 de março, que abordaram a temática soro
anticoronavírus e que vincularam o assunto à fala do Diretor do Butantan são claras
em afirmar que o OBJETIVO DO SORO É AMENIZAR OS SINTOMAS EM PESSOAS
QUE JÁ FORAM INFECTADAS. Diante do exposto, considerando que o enunciado
da Questão nº 32 é claro e objetivo e considerando também que as provas objetivas
têm por características fundamental a impossibilidade de se utilizar a interpretação
extensiva dos enunciados, o Recorrente requer: a) seja reformada a decisão da
Banca Examinadora que culminou com a anulação da Questão nº 32 da Prova Tipo
1; b) a convalidação do gabarito original da Questão nº 32 da Prova Tipo 1 constante
do Gabarito Preliminar publicado.
Em resposta a fundamentação do candidato a banca esclarece que optou pela
anulação pelos fatos abaixo:
A banca entendeu que as opções dispostas ao candidato podem gerar dúvidas sobre
a opção correta a assinalar. A reportagem citada destaca que o objetivo do soro é
amenizar a gravidade da doença o que poderia ser claramente respondida pela opção
"Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas?, porém uma outra
opção disponível pela banca fala "Para curar pacientes infectados? neste sentido
precisamos se atentar ao significado da palavra curar.
Curar:
Livrar
de
doença;
debelar
um
sintoma;
medicar.
https://www.dicio.com.br/curar/
Sendo assim, podemos entender que o processo de amenizar a gravidade da doença,
ela passa por amenizar os sintomas aos pacientes e levar ao paciente a restabelecer
a sua saúde se livrando da doença.
São Miguel do Oeste - SC, 10 de maio de 2021.
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