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RESPOSTAS AOS RECURSOS 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL D 
 
DISCIPLINA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Questão Gabarito 
Original 

Justificativa Deferido/ 
Indeferido 

Gabarito 
alterado para 

11 B A questão se mostra consentânea com os art. 24, III e 25, I, da Lei 8666/93. A utilização dos 
pronomes demonstrativos não levam à confusão do candidato, razão pela qual deve ser mantida a 
questão. 

Indeferido.  

12 C A omissão de expressão que demonstre que o prazo pode ser de até 30 dias, prorrogável por igual 
período, leva à confusão o candidato, razão pela qual se impõe a anulação da questão, por ser 
medida mais justa. 

Deferido, com 
anulação da 

questão. 

ANULADA 

13 A A questão é consentânea com o disposto nos art. 18, I e 20, L. 9784/99. Desta maneira, a questão e 
o gabarito devem ser mantidos. 

Indeferido.  

14 E A questão se mostra de acordo com o art. 151, II, da lei 8112/90, que informa que a fase de 
inquérito administrativo  compreende instrução, defesa e relatório. Desta maneira, a questão e o 
gabarito devem ser mantidos. 

Indeferido.  

15 E A questão está de acordo com o inciso XXIV, do anexo do Decreto nº 1171/94, uma vez que todas 
as hipóteses se enquadram na formulação geral descrita no inciso, razão pela qual a questão deve 
ser mantida. 

Indeferido.  

16 A A Constituição da República, no seu art. 38, I, determina que o servidor público eleito para cargo 
eletivo federal, estadual ou distrital ficará afastado do cargo, emprego ou função, sem permitir a 
opção pela remuneração que se outorga ao Prefeito. Desta forma, não pode ele optar pela 
remuneração, devendo receber somente a remuneração do cargo eletivo que exercerá. A questão 
e a alternativa indicada como corretas, portanto, estão de acordo com o texto constitucional, 
razão pela qual devem ser mantidas. 

Indeferido.  

17 D A questão se mostra de acordo com o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição, que permite 
a adoção de critérios diferenciados para os servidores portadores de deficiência, os que exercem 
atividade de risco, os que exercem atividades exercidas sob condições que prejudiquem a saúde 
ou integridade física e os professores que comprovem exclusivamente tempo de serviço nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Assim, a única 
categoria que não possui critérios diferenciados é a dos juízes, razão pela qual deve mantida a 

Indeferido.  
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questão, posto que correta. 

18 B A questão está de acordo com o disposto no art. 37, VIII (a alternativa, inclusive, é transcrição 
literal do referido dispositivo). Desta maneira, a questão deve ser mantida. 

Indeferido.  

19 D A questão exigia do candidato que julgasse, de acordo com o enunciado, as penas que são 
vedadas pela nossa Constituição. Sendo, portanto, corretas as afirmativas dos itens II e III, de 
acordo com o previsto no art. 5º, XLVII. Desta maneira, a questão deve ser mantida.   

Indeferido.  

20 C A questão e seu gabarito estão de acordo com o art. 20, §4º, da Lei 8112/90, razão pela qual deve 
ser mantida. 

Indeferido.  

 


