SIGMA
Assessoria e Consultoria

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL/SC – EDITAL Nº 01/2016

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE QUESTÕES,
GABARITO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas da Câmara de Vereadores do
Município de Capinzal/SC, originado pelo Edital nº 01/2016, torna público, para
conhecimento dos interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos
formulados pelos candidatos, prolatou as seguintes decisões:
1. Ficam anuladas as seguintes questões:
QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO / CARGOS
10
Agente de Recepção e Protocolo
Conhecimentos Específicos
11
Agente Legislativo
MOTIVO DA ANULAÇÃO:
Por um erro material de elaboração a questão merece ser anulada. A questão solicita seja assinalada
a opção incorreta e apresenta duas alternativas que servem de respostas para o enunciado
proposto, sendo as opções “A” e “D”. Inconsistência. Elaboração incorreta. Recursos procedentes.
Opina-se pela anulação da questão. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO / CARGO
17
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
MOTIVO DA ANULAÇÃO:
Por um erro material de elaboração a questão merece ser anulada. A questão solicita seja assinalada
a opção correta e não apresenta alternativa que sirva de resposta para o enunciado proposto. A
alternativa que mais se aproxima ao enunciado seria a opção “C”, mas por erro de digitação
suprimiu-se o termo “não” e, neste caso, a ausência da citada palavra altera o sentido do texto legal,
tornando a questão sem alternativa de resposta. Desta forma, somos pela anulação. Inconsistência.
Elaboração incorreta. Recursos procedentes. Questão anulada. É o parecer.

2. É efetuada a seguinte alteração de gabarito:
QUESTÃO
PROVA
18
Conhecimentos Específicos
19
Conhecimentos Específicos
MOTIVO DA ALTERAÇÃO DE GABARITO:
Indicação incorreta do gabarito.

CARGO
Agente Legislativo
Agente Legislativo

Alternativa Correta
Opção “A”
Opção “C”
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3. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas:
QUESTÃO
PROVA
CARGO
02
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma objetiva. O enunciado da questão não cita a
Lei Federal nº 4.320/64, como referência para a resolução da questão. Nas contas de compensação
serão registrados valores que afetam, sim, o resultado. O sistema de compensação é um controle à
parte do sistema patrimonial, ou seja, enquanto este último engloba as contas que compõem o
patrimônio da entidade como um todo (ativo, passivo e patrimônio líquido), aquele abrange contas
que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio. Disponível em
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/contascompens.htm. A resposta foi corretamente
indicada no gabarito. Recursos improcedentes. Razões pelas quais somos pela manutenção do
gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
03
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma objetiva. As alternativas A, B e D se referem a
características do regime de caixa. A única alternativa que atende ao enunciado proposto é o que
consta, unicamente, na opção “C” - “No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de
competência, a receita é considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado
com a anuência do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado,
sendo irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.” Disponível em
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsultaCosit/2014/SCCosit114201
4.pdf e em http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/irpj-lucro-presumido_receita-brutaregime.htm. A resposta foi corretamente indicada no gabarito. Improcedente. Razões pelas quais
somos pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGOS
03
Conhecimentos Específicos
Agente de Recepção e Protocolo / Agente Legislativo
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma objetiva. A alternativa “A” está incorreta:
“nenhum ato - discricionário ou vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente
disponha de poder legal para praticá-lo;” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.
31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 150-151. A alternativa “B” também está incorreta. Motivo: é a
situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo; pode vir
expresso em lei como pode ser deixado ao critério do administrador. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 150-151. A opção “C”
também é incorreta. A revogação ou a modificação do ato administrativo deve obedecer à mesma
forma do ato originário, uma vez que o elemento formal é vinculado, tanto para sua formação
quanto para seu desfazimento ou alteração. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 135. A alternativa “D” está correta: “Todo ato
administrativo tem por objeto a criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas
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concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder Público.” MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 155. A resposta foi
corretamente indicada no gabarito. Recursos improcedentes. Razões pelas quais somos pela
manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
04
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma clara e objetiva. O enunciado solicita a
alternativa incorreta. A alternativa “D” está correta, conforme o disposto no art. 78 do Decreto nº
200/67. A alternativa incorreta é a opção “B”, pois a contabilidade pública registra atos e fatos
administrativos públicos. De outra seara, a Lei Complementar Municipal nº 88/2005 não consta do
programa de provas do Edital. A questão possui, apenas, uma alternativa em consonância com o
enunciado proposto. Recursos improcedentes. Permanece inalterado o gabarito. Razões pelas quais
somos pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
05
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), no que se refere ao planejamento. Nesse
prisma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento. O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de médio
prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, estabelece diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas
que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do
segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele
constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e
financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à sociedade, etc. O PPA tem como princípios
básicos: Identificação clara dos objetivos e prioridades do governo; Identificação dos órgãos
gestores dos programas e unidades orçamentárias responsáveis pelas ações governamentais;
Organização dos propósitos da administração pública em programas; Integração com o orçamento e
Transparência. É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define as prioridades contidas no
PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações do Governo
Federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito
pelo Governo Federal. As ações dos governos estaduais e municipais devem estar registradas nas
leis orçamentárias dos Estados e Municípios. No Congresso, deputados e senadores discutem, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), a proposta enviada pelo
Executivo, fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emendas e votam o projeto.
Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo Presidente da República e se transforma em Lei.
Com base no que preceitua a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei
Orçamentária Anual, conterão metas físicas e financeiras e prioridades da administração pública.
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Todos os projetos/atividades do governo deverão estão contidas nos três instrumentos, ou seja, na
LDO, no PPA e na LOA. Nenhuma despesa poderá ser executada se não estiver comtemplada na Lei
Orçamentária Anual. Ainda no texto da lei a referência é apenas à Lei Orçamentária; desta forma a
apenas a contemplação na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual não é suficiente
para execução da despesa. Pelo exposto, a alternativa “A” é a opção que contempla a ordem correta
proveniente do julgamento das assertivas com base na LRF, com a sequência V, F, V, F. Recursos
improcedentes. Permanece inalterado o gabarito. Razões pelas quais somos pela manutenção do
gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
06
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma clara e objetiva. Após análise, constatou-se
que a única alternativa que atende ao enunciado proposto na questão é o que consta na alternativa
“B”. O fato de constar no enunciado o termo “Princípio Fundamental da Contabilidade” e não
“Princípio da Contabilidade” não prejudica, em momento algum, a sua análise e resolução.
Disponível
em
http://www.zemoleza.com.br/trabalho-academico/humanas/administracao/
principios-fundamentais-da-contabilidade-2/. Improcedente. Gabarito corretamente indicado.
Razões pelas quais somos pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGOS
06
Conhecimentos Específicos
Agente de Recepção e Protocolo / Agente Legislativo
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
O enunciado da questão requer a exceção (alternativa incorreta). De acordo com o Manual de
Redação da Presidência da República: “a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações
que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto”, constante da alternativa “C”,
está
correto
e,
portanto,
não
se
coaduna
com
o
enunciado
proposto.
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/Manual_Rich_RedPR2aEd.rtf). Logo, o dispositivo incorreto
que satisfaz o enunciado está na alternativa “C”. Portanto, alternativa “C” é a resposta da questão.
Permanece inalterado o gabarito. Recurso improcedente. Gabarito correto e mantido. Razões pelas
quais somos pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGOS
08
Conhecimentos Específicos
Agente de Recepção e Protocolo / Agente Legislativo
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão foi elaborada conforme conteúdo disposto no programa de provas do Edital: Redação
oficial - características e tipos, não exigindo, para sua resolução, o trabalho em setor público. Dentre
as alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado da questão é a opção “A”: “Há três
tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e
o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que
chamamos de padrão ofício” (MENDES; FOSTER JÚNIOR, 2002), ou seja, o padrão ofício é a
diagramação única adotada atualmente. (http:// www.concursomania.com.br/2011/06/01/redação
-oficial-o-padrao-oficio/). Improcedente. Gabarito correto e inalterado. É o parecer.
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QUESTÃO
PROVA
CARGO
08
Conhecimentos Específicos
Técnico em Contabilidade
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto e de forma clara e objetiva. O enunciado da questão não
cita a Resolução CFC nº 1.133/2008 como referência para sua resolução. Entre todas as alternativas
apresentadas, a única que não se refere a balanço financeiro é a opção “C”, pois a mesma se refere
a Balanço Orçamentário. Portanto, não se justificam as razões pela sua anulação. Disponível em
http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/orientacaoContabil/arquivos/normasbrasileira
sdecontabilidadeaplicadasaosetorpublicoealteracoes.pdf. Improcedente. Gabarito corretamente
indicado. Razões pelas quais somos pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
CARGO
16
Conhecimentos Específicos
Agente Legislativo
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto, conforme conteúdo disposto no programa de provas do
Edital e requer seja indicada a opção incorreta. De acordo com a Lei Complementar Federal nº
95/1998 - CAPÍTULO III - Seção I - art. 13 - § 2º e Incisos incluídos pela Lei Complementar nº
107/2001, as alternativas A, B e D estão corretas. A alternativa incorreta, portanto, é o que consta,
unicamente, na opção “C”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm.
Recurso improcedente. Gabarito inalterado. Resposta corretamente indicada no gabarito. Razões
pelas quais se decide pela manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
28
Língua Portuguesa
Todos os cargos
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão está elaborada de modo correto, de forma clara e objetiva. O enunciado solicita a
alternativa em que a colocação do pronome pessoal átono NÃO obedece às normas vigentes, o que
confere com o que consta, unicamente, na alternativa “C”, conforme publicado no gabarito
preliminar. Portanto, gabarito correto e inalterado. Improcedente. Razões pelas quais são pela
manutenção do gabarito preliminar. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
31
Matemática
Todos os cargos
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda funções trigonométricas e raciocínio lógico. Para resolvê-la é necessário recorrer
às identidades trigonométricas.
Segue a resolução:
[1]sena(a+b) = sen(a)*cos(b) + cos(a)*sen(b)
[2]cos(a+b) = cos(a)*cos(b) – sen(a)*cos(b)
[3] sen(a+a)= sen(2a)= sen(a)*cosd(a) + cos(a)*sen(a) = 2*sen(a)*cos(a)
[4] cos(a+a) = cos(2a) = cos(a)*cos(a) – sen(a)*sen(a) = cos²(a) – sen²(a)
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Substituímos a identidade trigonométrica:
[5] cos²(a) = 1 – sen²(a) em [4]
cos(2a) = 1-2*sen²(a)
Do resultado anterior, aplica-se novamente a regra:
sen(2a+a)= sen(2a)*cos(a) + cos(2a)*sen(a)
[2*sen(a)*cos(a)]*cos(a) + [1-2*sen²(a)]*sen(a)
2*sen(a)*cos²(a) + sen(a)-2*sen³(a)
2*sen(a)*[1-sen²(a)] + sen(a)-2*sen³(a)
2*sen(a)-2*sen³(a) + sen(a)-2*sen³(a)
[6] 3*sen(a)-4*sen³(a)
Como sen(a) = w a expressão [6] ficará:
3w – 4w³
E como cos(a) = u a expressão Z = sen(3a) + cos(a) será:
Z = 3w – 4w³ + u
Portanto, alternativa “D”. Recursos improcedentes. Gabarito correto e mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
33
Matemática
Todos os cargos
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda geometria elementar e raciocínio lógico. Resolução:

Há dois casos possíveis: a reta tangente MN passa externamente aos círculos (caso 1) ou a reta
tangente passa internamente aos círculos (caso 2).
No caso 1, necessita-se determinar o comprimento do segmento AQ, que é igual ao comprimento
MN. No caso 2, determina-se o comprimento do segmento QB igual a MN.
Os segmentos AM e NB são perpendiculares à reta tangente MN (propriedade básica da tangência a
um círculo):
MA = 45; NB=75
Caso 01:
AQB é um triângulo retângulo, onde Q é o ângulo reto. Determinar AQ:
NQ=MA
QB=NB-NQ
QB=75-45=30
Resolvendo o triângulo AQB por Pitágoras, determina-se o lado AQ:
(AQ)² = 130²-30² = 16900-900=16000, que não tem raiz exata.
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Caso 02:
AQB é um triângulo retângulo; onde Q é o ângulo reto. Determinar QB:
MQ=NB
AQ=AM+MQ = 45+75=120
Resolvendo o triângulo AQB por Pitágoras, determina-se o lado QB:
QB²=130²-120²=16900-14400=2500 => QB = 50
Logo, a distância entre M e N é igual a 50mm. Portanto, a resposta está na alternativa “B”. Recursos
improcedentes. Gabarito correto e mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
38
Matemática
Todos os cargos
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda equações, inequações, sistemas e problemas envolvendo variáveis do 1º e 2º
graus - raciocínio lógico. Problema que cai num sistema de equações - arbitrar valores.
Resolução:
x=0
f(2-0) + 4f(0) = 15x
f(2)+4f(0)=15*0
f(2)+ 4f(0)=0
x=2
f(2-x) + 4f(x) = 15x
f(2-2) + 4f(2) = 15*2
f(0) + 4f(2) = 30
Fazendo f(2)=Z e f(0)=W obtém-se um sistema de equações:
f(2)+ 4f(0)=0 ==> Z + 4W = 0
f(0) + 4f(2) = 30 ==> W + 4Z = 30
Z + 4W = 0
4Z + W = 30
Resolvendo o sistema, obtém-se:
z=8 e w = -2
Como z = f(2) implica que f(2) = 8. Logo, resposta 8.

Portanto, a resposta está na “B”. Recursos improcedentes. Gabarito correto e mantido. É o parecer.

QUESTÃO
PROVA
39
Matemática
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda análise combinatória. Resolução:

APLICAÇÃO
Todos os cargos

Este é um caso de combinação com repetição:
Cr = (n+p-1)! ÷ [p!(n-p)!]
Cr = (5+3-1)! ÷ [3!(5-3)!]
Cr = 7! ÷ 3!
Cr = 35

Logo, resposta 35. Portanto, alternativa “A”. Recursos improcedentes. Gabarito correto e mantido. É
o parecer.
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QUESTÃO
PROVA
APLICAÇÃO
40
Matemática
Todos os cargos
RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO:
A questão aborda Probabilidades. Resolução:
Produção de peças defeituosas na máquina P = 0,6*0,015 = 0,009
Produção de peças defeituosas na maquina Q = 0,4*0,05 = 0,02
0,0009+0,02 = 0,029 que equivale a 2,9%.
Logo, resposta 2,9%. Portanto, a resposta está na alternativa “C”. Recursos improcedentes. Gabarito
correto e mantido. É o parecer.

4. Fica estabelecida a seguinte decisão quanto ao recurso de revisão de notas da prova
objetiva de conhecimentos (NPE) e da Classificação Preliminar:

INSCRIÇÃO

CANDIDATO
CARGO
6928
FRANCIELI DAMBRÓS
AGENTE LEGISLATIVO
DECISÕES:
A candidata alega que sua pontuação final está incorreta. Aduz que obteve 27 acertos no total,
distribuídos da seguinte forma: Conhecimentos Específicos - 17 acertos (5,10); Língua Portuguesa 07 acertos (1,40) e Matemática - 03 acertos (0,60), totalizando NPE = 7,10. É o relatório.
Compulsando o Cartão-Respostas da recorrente, verifica-se a total improcedência do recurso. A
quantidade de acertos alegada pela candidata na prova de Conhecimentos Específicos não procede.
A requerente obteve (apenas) 15 acertos (questões 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 –
13 – 14 – 15 – 19 – 20) e não 17 acertos, conforme alega; nota equivalente, portanto, na citada
prova, a 4,5 (quatro vírgula cinco) pontos e não 5,1 (cinco vírgula um). As notas obtidas nas demais
provas estão corretas. A pontuação final obtida pela candidata corresponde a 4,5 em CE - 1,4 em LP
e 0,6 em MAT, totalizando nota final 6,5 (seis vírgula cinco) pontos, conforme regularmente
atribuído na classificação preliminar. A nota final está correta. A Classificação Preliminar e a
Classificação Final estão corretas. Improcedente. Recurso indeferido. Decisões mantidas. Concedase vistas do Cartão-Respostas. É o parecer.

É o relatório.
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