
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO – PESQUISADOR PARLAMENTAR I

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'C'. Apesar de a chave de resposta conter o item IV, isso não desqualifica
a questão, apenas favorece a resposta, pois dentre as assertivas, apenas a III está correta quanto à afirmação
que faz.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso não respondido, pois não está de acordo com o item 9.5 do
Edital de Abertura.

QUESTÃO: 5 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Questão solicita que
sejam analisadas as assertivas relativamente ao fragmento Há tempos atrás, o sistema era falho. (l. 17). I. O
vocábulo atrás poderia ser suprimido, pois provoca redundância na frase. Correto, visto que o verbo Haver está
flexionado no pretérito, indicando ação no passado, dispensando, portanto, o vocábulo que também indicado
ação passada. I. Pela leitura do fragmento, é possível afirmar que agora o sistema não é falho. Correto, pois não
ocorre nenhum aporte linguístico que garanta que o sistema é falho hoje. O verbo está flexionado no pretérito,
indicando que o sistema tinha falhas no passado. II. Quanto à construção sintática do período, pode-se afirmar
que ele é composto, devido à ocorrência da vírgula. Errado, pois a vírgula não indica que o período simples ou
composto.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita que seja assinalada a alternativa que está de
acordo com as informações contidas no texto, indicando a letra A. Atualmente, apesar do uso, a internet ainda
não desbancou a biblioteca. considerada correta, face à afirmação contida na frase Sei que a internet preenche
uma parte dessas funções, mas nem todas (linha 10) a qual aparece em detrimento das informações que a
antecedem. Ou seja, a internet vem fazer frente às livrarias e às bibliotecas, mas não se coloca em seu lugar,
visto suas particularidades. As inferências permitem fazer a afirmação contida na alternativa A. Quanto à
alternativa C Biblioteca e internet hoje em dia são espaços similares e homogêneos. Similares e homogêneos
são adjetivos que, ao relacionarem-se à biblioteca e à internet adquirem particulares peculiares a cada um deles.
Biblioteca é real; internet, virtual.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO – PESQUISADOR PARLAMENTAR I

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme legislação os cargos públicos municipais são de
provimento efetivo ou em comissão. Portanto, no caso apresentado na questão em concordância com o art. 18
está correto: "Os ocupantes de cargos eletivos, Secretários, Presidentes e Diretores de autarquias, fundações,
empresas públicas e de economia mista apresentarão declaração de bens no dia da posse, nos finais de
mandato e nos casos de exoneração ou aposentadoria".

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO – PESQUISADOR PARLAMENTAR I

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. Na obra de NONAKA, I. e TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento
na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus,
1997., à página 13, os autores mencionam que "uma metáfora ou analogia, ....é um método de percepção
característico", o que conduz à afirmativa I - A utilização da metáfora e da analogia é altamente eficaz no sentido
de promover o compromisso direto para com o processo criativo nos primeiros estágios da criação do
conhecimento. Assim mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'B'. "De acordo com a Espiral do Conhecimento, o conhecimento
sistêmico é criado a partir da combinação de conhecimento explícito com conhecimento explícito", como está
explícito à página 81, da obra de NONAKA, I. e TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. A questão está
correta e é formulada assim mesmo, conforme a Espiral do Conhecimento, um dos conceitos básicos da Gestão
do Conhecimento. A questão e o gabarito estão corretos.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'A'. O consagrado autor da área da Biblioteconomia, Murilo Bastos da
Cunha, em sua obra "Manual de fontes de informação", Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2010. à página 167,
menciona que " Em anos recentes surgiu, assim, o conceito de "social search", ou "busca social", e diversas têm
sido as iniciativas para a produção de novos mecanismos." Cita como exemplos o Google Social Search,
Searchwiki, Technorati e Twitter Search. Assim, a questão está formulada corretamente e gabarito também está
correto.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 45 afirma "Ao analisarmos as zonas físicas de uma
biblioteca, podemos identificar áreas fora do controle de ruídos. De acordo com Jussara Pereira Santos,
organizadora da obra (adotada como livro texto em muitos cursos de Biblioteconomia do país) "Gestão
Ambiental em bibliotecas”. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012. (Série Graduação), às páginas 13 e 14, nas
chamadas zonas de acolhimento das bibliotecas, temos áreas fora do controle de ruídos, a saber a informação
geral, os guarda-volumes, os banheiros, os telefones públicos, a cafeteria, a reprografia e os expositores gerais.
Ficam dentro do controle de ruídos, áreas como o catálogo e o balcão de atendimento. A questão está formulada
corretamente e o gabarito está correto.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 47 refere-se ao conceito de leiaute em corredor, ao
afirmar que é o arranjo físico do acervo de uma biblioteca, considerado muito bom para incentivar as relações de
grupo, principalmente quando o trabalho exige a formação de equipes. Na obra de SANTOS, J. P. (Org.) Gestão
Ambiental em bibliotecas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012. (Série Graduação), às páginas 40 a 42, são
relacionados os tipos de leiaute apropriados. A formulação da questão está correta e o gabarito também.

QUESTÃO: 48 - ANULADA. A questão 48 refere-se à iluminação em ambientes. A obra de SANTOS, J. P.
(Org.) Gestão Ambiental em bibliotecas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012. (Série Graduação), às páginas 67 e 68,
indicam os níveis de iluminação, estabelecidos através da grandeza fotométrica denominada iluminância, na
unidade lux. A questão está formulada corretamente e o gabarito também está correto. Entretanto, a NBR
5413/90 foi cancelada e substituída pela NBR ISO/CIE 8995_1, o que em nossa opinião leva à anulação da
questão, por desatualização da fonte.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. O livro citado na questão "Traité de documentation, de Paul Otlet,
está na bibliografia, mais precisamente na obra de FONSECA, E. N. Introdução à Biblioteconomia. 2.ed. Brasília:
Briquet de Lemos, 2007, à página 45. Refere-se ao ponto do programa: tipos de documentos e finalidades. A
questão está correta e o gabarito está mantido.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 61 refere-se a um sistema linguístico, no qual as unidades
que o compõem, estruturam-se de acordo com normas prefixadas, chamada de linguagem controlada, de acordo



com a obra CURRÁS, Emilia. Tesauros. Brasília: IBICT, 1995, à página 79. A questão está formulada
corretamente e o gabarito também.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 62 solicita "De toda uma série de definições, clássicas ou
recentes, de tesauros, conclui-se que, para que se considere como tal, o tesauro deve cumprir as seguintes
condições: ser uma linguagem especializada e estar normalizado em um processo pós-controlado", de acordo
com a obra de CURRÁS, Emilia. Tesauros. Brasília: IBICT, 1995. na página 88, quando menciona as condições
a serem cumpridas por um tesauro. A questão está formulada corretamente e o gabarito também.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 64 afirma que "são muitas as etapas de tratamento de um
livro, por exemplo, no fluxo da catalogação, a partir do momento em que ele chega à biblioteca. A atribuição da
notação de autor corresponde à etapa do (a) número de chamada." A questão é clara no que solicita e baseia-se
na obra de MEY, Eliane Serrão Alves. Introdução à Catalogação. Brasília: Briquet de Lemos, 1995, às páginas
110 a 112. A questão está formulada corretamente e o gabarito também.

QUESTÃO: 75 - MANTIDA alternativa 'A'. A bibliografia utilizada para a formulação da questão 75 foi a obra
GROGAN, Denis Joseph. A Prática do Serviço de Referência. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2001, às
páginas 130 e 131.

QUESTÃO: 76 - MANTIDA alternativa 'B'. A bibliografia utilizada para formulação da questão 76 foi a obra
FIGUEIREDO, Nice. E Estudos de Uso e Usuários da Informação. Brasília: IBICT, 1994, às páginas 57 a 59.

MATÉRIA: DIREITO CONSTITUCIONAL

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'D'. O presente recurso alega que o item III não está incompleto e que por
isso estaria incorreta a assertiva, no entanto o referido item não contém qualquer incorreção, pois afirma que:
Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal permitir que se ultrapasse o limite
máximo de gastos com a folha de pagamento, o que está expressamente previsto no §3º do artigo 29-A da CF.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso alega que o item I da questão 04 está correta, na verdade
não está, pois conforme inc. XIII do artigo 49 da CF, é competência exclusiva do Congresso Nacional escolher
dois terços dos membros do tribunal de Contas da União e não escolher os membros que significaria a totalidade
dos membros, assim incorreta a assertiva!

QUESTÃO: 5 - ANULADA. De fato aqui a assertiva II está correta, ainda que não completa! Deve ser anulada a
questão, pois não há alternativa que fixa os itens II e III como corretos!

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos tentam demonstrar que não há diferença entre maioria e
maioria absoluta, ora se a Constituição fixa que a maioria tem que ser absoluta, não basta ser maioria!

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'C'. Os recursos buscam a anulação da questão, uma vez que entendem
que o item III também está incorreto, uma vez que não há a expressão entre outros nos incisos do § 1º do artigo
73 da Constituição Federal, no entanto é facilmente detectável que nos respectivos dispositivo constitucional
elenca outros requisitos para a nomeação como ministro do tribunal de Contas da união.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'C'. Alegam os recursos que o termo entre outros não integrariam os
requisitos mencionados nos incisos do § 2 do artigo 73 da CF, o que está expressamente previsto no referido
dispositivo.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. Alega que o item II da questão 1O estaria incorreto, porque existe
jurisprudência do STF que reconhece benefícios fiscais não extensivos ao setor privado, trazendo inclusive
ementa de acordo, o que de fato não se discute no caso! O que foi afirmado no item III da questão está
expressamente fixado no inc. I do § 2º e inc. II do artigo 156 da CF, até porque o que foi questionado é o que
consta da Constituição Federal e não a jurisprudência do STF.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Alega o recurso que há erro gramatical e que a redação não
corresponde a disposta na Constituição Federal, nenhum nem outro argumento merece prosperar, a redação do
referido item é idêntica a que consta no artigo 212 da Constituição Federal, nem uma vírgula ou ponto a mais ou
a menos!

QUESTÃO: 14 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. De fato há um erro
aqui quanto a fixação do gabarito o item I da questão está incorreto, pois não reconhece aos municípios a
vinculação, mas tão somente aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do § 6º do artigo 216 da CF,
devendo assim ser alterado o gabarito para letra D.



MATÉRIA: DIREITO ADMINISTRATIVO

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos apresentados com o escopo de impugnar a questão n.
18 fundam-se na insurgência dos candidatos recorrentes no tocante ao item I, considerado correto pela banca
examinadora, juntamente com os itens II e III, que versão sobre os princípios da administração pública. Com
efeito, no item I da questão 18, consta a seguinte assertiva: "O princípio da impessoalidade tem como escopo
garantir a igualdade de tratamento aos administrados que se encontrem em situação jurídica semelhante". É
certo que qualquer questão acerca dos princípios pode gerar controvérsias, tendo em vista a baixa densidade
normativa que muitas vezes tais espécies normativas são dotadas, problema que não costuma ser tão usual
quando se discute, mesmo que hipoteticamente, questões envolvendo regras jurídicas. Isso fica evidente a partir
de algumas referências doutrinárias utilizadas pelos recorrentes com o escopo de anular a referida questão. Daí
a importância de os candidatos, no mínimo, seguirem a bibliografia indicada pelo concurso. Na obra de José dos
Santos Carvalho Filho, indicada no edital do certame, consta justamente o conceito de impessoalidade
trabalhado no item I, da questão 18, ou seja, a ideia de que a impessoalidade tem o escopo de garantir
igualdade de tratamento aos administrados que se encontrem em situação jurídica semelhante. Ademais, outros
autores, inclusive alguns deles mencionados nos recursos, também atrelam à impessoalidade à igualdade de
tratamento, como é o caso de Celso Antônio Bandeira de Mello, que chega a confundir impessoalidade e
igualdade. No caso, a impessoalidade tem a igualdade de tratamento como um fim a ser perseguido. Vale dizer,
impessoalidade não se confunde com igualdade, porém a primeira visa à segunda. E nisso talvez os candidatos
recorrentes tenham se equivocado, pois o enunciado falava que garantir a igualdade de tratamento era um
escopo da imparcialidade, o que está totalmente certo, sem prejuízo de outras vertentes que podem ser
extraídas da norma principiológica em questão. Ainda, em atenção a um dos recursos formulados, cumpre
mencionar que a assertiva II da questão 18 também está correta. É que, sem dúvida, a Resolução n. 7 do CNJ
visa a preservar a moralidade administrativa. Note-se que a questão foi formulada sem exclusão de outros
princípios. Daí que seria possível afirmar que também a Resolução n. 7 visa a preservar outros princípios, como
a impessoalidade, igualdade, legalidade, etc. Porém, como o enunciado não exclui outras possibilidades, não
pode ser considerado errado, já que seria de fato equivocado afirmar que a Resolução n. 7 do CNJ não visa a
preservar a moralidade. Desse modo, todos os recursos devem ser improvidos, mantendo-se a questão em tela.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. Trata-se de recurso formulado contra a questão 19, que apresentou
como alternativa correta letra "D", que assim dispõe: "a regra do concurso público é excepcionada nos casos de
cargo em comissão, os quais somente podem ser adotados quando possuírem caráter de assessoramento,
chefia ou direção, devendo apresentar, ainda, cunho de confiança diferenciado". O recurso recorrente insurge-se
contra a referida questão, afirmando que todas as assertivas estão equivocadas, inclusive a letra "D",
considerada correta pelo gabarito da prova. Afirma que a Constituição não exige "cunho de confiança
diferenciado" para afastamento da regra do concurso público e, por isso, a questão estaria equivocada. Cumpre
mencionar que a assertiva está correta, encontrando guarida na melhor doutrina, como, por exemplo, a obra de
Marçal Justen Filho indicada na bibliografia que constou do edital do concurso. Segundo o referido autor,a
Constituição permite apenas a criação de cargos em comissão com atribuições que apresentam um cunho de
confiança diferenciado. O cargo em comissão apenas pode ser adotado para funções de chefias e outras que
pressuponham uma margem de autonomia para investidura e demissão por parte da autoridade superior. E
obviamente representa uma infração à ordem jurídica a atribuição ao titular do cargo em comissão de atribuições
não contempladas legalmente, o que configuraria um desvio de atribuições (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de
Direito Administrativo, 9ª edição, Revista dos Tribunais, 2013, p. 939). Embora a Constituição não utilize
expressamente a expressão "cunho de confiança diferenciado", tem o candidato obrigação de conhecer a
doutrina indicada para o concurso, bem como o entendimento jurídico acerca da matéria, não podendo a questão
ser anulada por não estar baseada literalmente no texto constitucional. É certo ainda que, em se tratando de
cargos com caráter de assessoramento, chefia ou direção, haverá um nível maior de confiança no servidor, o
que é co-natural às funções por ele exercidas, o que, justamente, justifica o afastamento da regra do concurso.
Do exposto, o recurso não merece ser provido, devendo ser mantida a questão.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Trata-se de recursos interpostos contra a questão de n. 20, a qual
versa sobre a responsabilidade civil do Estado. No caso, o enunciado da questão postula que o candidato
assinale a alternativa incorreta. Com exceção do recurso de n. 3, todos os demais recursos apresentam
fundamentação similar, pois baseiam seu pedido de anulação da questão no fato de, supostamente, existirem
duas respostas alternativas incorretas: a letra "a", assim considerada pelo gabarito, e a letra "c", na medida em
que, segundo os recursos, a responsabilidade civil da União por danos nucleares estaria fundamentada na teoria
do risco integral, e não na teoria do risco administrativo, como constou na questão, o que faria da alternativa "c"
também uma alternativa incorreta. A questão em tela tem como pressuposto o art. 21, XXIII, "d", da Constituição
Federal, segundo o qual "a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa". De
acordo com os recursos, a questão estaria incorreta na medida em que afirma, nessa linha, que o direito
brasileiro adota a teoria do risco administrativo, quando, na verdade, adotaria a teoria do risco integral. Ambas as
teorias são expressões maiores (pode-se dizer, mais largas) da teoria da responsabilidade objetiva. A diferença
é que, enquanto na teoria do risco integral não são admitidas excludentes de responsabilidade, na teoria do risco
administrativo tais excludentes são admissíveis. Isso em nada afasta a noção de responsabilidade objetiva tal
qual previsto na Constituição brasileira. Tal distinção está bem prevista em alguns autores que compõem a



bibliografia do concurso, como Marçal Justen Filho e Yussed Cahali. Porém, a questão não merece ser anulada
na medida em que adota-se, no direito brasileiro, seguindo a linha das obras indicadas para o certame, a teoria
do risco administrativo. Isso porque, em que pese a responsabilidade seja objetiva, admite-se o manejo de
excludentes, ainda que de forma restrita, como no caso de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força
maior. Inclusive, no tocante à responsabilidade por danos nucleares, o Brasil é signatário da Convenção de
Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, conforme o Decreto 911/93, o qual, no seu art. 4, item
3, prevê que não acarretarão qualquer responsabilidade para o operador os danos nucleares causados por
acidente nuclear devido diretamente a conflito armado, a hostilidades, guerra civil ou a insurreição. Com efeito,
está correta a alternativa "c" ao mencionar a adoção da teoria do risco administrativo. Cumpre, ainda, enfrentar o
recurso de n. 3, segundo o qual a alternativa "e" estaria incorreta na medida em que afirma que no direito
brasileiro aplica-se, em regra, o sistema de compensação de culpas. Segundo o recurso recorrente, o sistema de
compensação de culpas não se coaduna com a responsabilidade objetiva, de modo que a assertiva também
estaria incorreta. Desse modo, como bem constou na questão em tela, a compensação de culpas liga-se à
fixação do montante indenizatório, que será menor conforme maior seja concorrência para o evento causador do
dano por parte daquele que tem direito à indenização. É exatamente o que diz o enunciado da questão: "se a
vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". Do exposto, os recursos não merecem
provimento, devendo ser mantida a questão em tela.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. Trata-se de recursos interpostos contra a questão de n. 21, que
versa sobre a intervenção do Estado na propriedade. De acordo com os recorrentes, a alternativa "c",
considerada correta pelo gabarito, estaria equivocada, assim como as demais questões, razão pela qual a
questão deveria ser anulada. Segundo os recorrentes, está errado afirmar que o tombamento "não limita o
exercício dos poderes inerentes à propriedade" e nisso residiria o fundamento para a anulação da questão.
Cumpre transcrever o item objeto dos recursos: "tombamento, em regra, não gera direito à indenização para o
proprietário do bem tombado, pois não limita o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Tal direito, porém,
poderá surgir quando comprovado que o tombamento impõe deveres econômicos ao proprietário ou impede a
plena exploração econômica do bem". Os recursos estão equivocados ao interpretar a expressão "pois não limita
o exercício dos poderes inerentes à propriedade". É que, como se sabe, o direito de propriedade encerra uma
série de poderes, no caso, o uso, gozo, disposição e reivindicação. Nenhum desses poderes encontra-se, em
princípio, limitados pelo tombamento, na medida em que o proprietário ainda poderá alienar o bem, poderá usá-
lo e poderá extrair os frutos respectivos. Somente quando houver limitação a esses modos de exercício da
propriedade ou a imposição de deveres econômicos, como condicionantes ao exercício do direito de
propriedade, é que surgirá o direito à indenização. Neste sentido, a obra de Marçal Justen Filho, indicada na
bibliografia do concurso. Ainda cabe registrar que o recurso n. 3 refere que o equívoco da questão residiria no
fato de que deverá ser requerida servidão administrativa ou desapropriação indireta para que seja pleiteada a
referida indenização. Ora, a questão sequer adentra no modo que o proprietário do bem tombado deverá valer-
se para pleitar a indenização, somente aduzindo que haverá direito à indenização. E o direito à indenização, por
óbvio, independe do meio judicial pelo qual será buscado. Do exposto, os recursos não merecem ser providos,
devendo ser manida a questão em tela.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. Trata-se de recurso interposto contra a questão n. 23, em que o
recurso insurge contra o item III da questão, por considerá-lo, ao contrário do que consta do edital, equivocado.
Com efeito, assim reza o item mencionado: "é vedada, na ação de desapropriação, análise da presença ou não
dos casos de utilidade pública". A questão não merece anulação. Com efeito, tanto a legislação pertinente à
matéria, quanto a doutrina indicada no edital do certame, são suficientemente claras no sentido de que a
cognição na ação de desapropriação sofre limitação no seu plano horizontal, ficando afastadas da análise do
Poder Judiciário, questões que não digam respeito estritamente à justa indenização. Com efeito, é acertado dizer
que, na ação de desapropriação, é vedada a análise da presença ou não dos casos de utilidade pública, vale
dizer, não cabe discutir, na ação de desapropriação, o decreto expropriatório, o que deverá ser feita em ação
própria pelo interessado. A expressão "na ação de desapropriação" remente à interpretação de que a vedação
de análise da utilidade pública impõem-se não somente ao juiz, mas às partes na ação judicial de
desapropriação. Por fim, não há nulidade por não constar no edital a legislação pertinente à desapropriação, pois
o tema está previsto no edital e a questão consta da doutrina indicada no programa. Do exposto, o recurso não
merece ser provido, devendo ser mantida a questão.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. Foram interpostos dois recursos contra a questão 24, os quais
apresentam fundamentações distintas para alicerçar o pedido de anulação. Com efeito, o primeiro recurso aduz
que existem duas alternativas incorretas da questão: a letra "b", conforme constou no gabarito, e a letra "d", que
assim dispôs: O pregão apresenta uma inversão de etapas em relação ao regime geral de licitação, previsto na
Lei Federal nº 8.666/93, uma vez que a fase de habilitação ocorrerá após o julgamento das propostas dos
licitantes". Segundo o candidato a questão está equivocada pois a lei do pregão traria inversão de fases também
na fase de homologação e adjudicação. Ora, ainda que se possa considerar correta a assertiva do candidato,
isso inquina de vício a alternativa "d", de modo a torná-la equivocada. A própria doutrina mencionada pelo
recurso não afirma de maneira peremptória a existência de duas inversões procedimentais no pregão, sendo
certo que a inversão das fases de habilitação e julgamento é o que marca o procedimento. A expressão
"apresenta uma inversão de etapas" não tem caráter de exclusão. Quanto ao outro recurso manejado contra a
questão, tem-se que também não merece prosperar. Não há nenhuma dúvida de interpretação pelo fato de o
enunciado da questão utilizar a expressão "serviços e obras de engenharia" ao invés de "obras e serviços de
engenharia", redação que consta literalmente na lei de licitações, como quer o recorrente. A mudança de
redação em nada modifica ao sentido da lei, sendo de fácil interpretação. Do exposto, os recursos não merecem
ser providos, devendo ser mantida a questão.



QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. Insurge-se o candidato contra o gabarito da questão 25, por entender
que a letra "b", segundo a qual "compete ao Município estabelecer horário bancário para atendimento ao
público", também estaria correta. No caso, consta do gabarito como alternativa correta letra "e". Em que pese a
menção à legislação municipal trazida pelo candidato, este não traz nenhum argumento capaz de derruir o
entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado acerca da matéria, constante nas doutrinas indicadas no
programa da prova. Com efeito, o verbete da súmula 19 do STJ prescreve que é da União a competência para
fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários, e não dos Municípios. Ainda que se admita a
existência de instrumentos normativos em sentido diverso, tais afiguram-se inconstitucionais e insubsistentes
para importar na anulação da questão. Registre-se, por fim, que, relativamente ao Município de Porto Alegre, o
Órgão Especial do TJRS já se manifestou no sentido lançado na questão em exame, quando do julgamento do
incidente de inconstitucionalidade 588 027 375, assim ementado: Bancos. Horário de atendimento público.
Competência para sua fixação. Remansosa a jurisprudência do Pretório Excelso, no sentido de que cabe à
União Federal legislar sobre horário de atendimento ao público, para estabelecimentos bancários, decorrendo
inconstitucional lei que editada, a esse propósito, por municípios. O predominante interesse é o nacional, sobre o
que denominado de peculiar dos municípios, não obstante a extensão e qualificação que se queira dar à
autonomia das municipalidades. Do exposto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a questão
em tela.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'C'. Trata-se de recursos interpostos contra a questão 26. O primeiro
recurso acusa a nulidade da questão com base no fundamento de que os itens I e III estariam incorretos, tendo
em vista precedente do STF, segundo o qual "É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que não se aplica ao Tribunal de Contas da União a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99,
no.exercício da competência de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias,
reformas e pensões, devendo, entretanto, serem assegurados a ampla defesa e o contraditório nos casos em
que referido controle externo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos". Primeiramente, no tocante ao item I, o
recurso confunde o poder-dever da administração declarar a nulidade dos seus atos, o que, por razões de
segurança jurídica, previsibilidade, boa-fé e proteção da confiança, sofre a limitação de 5 anos, tudo conforme
doutrina, jurisprudência e a Lei Federal 9784/99, com o controle externo realizado pelos tribunais de contas, do
que, de fato, cuida o julgado mencionado. Em segundo lugar, quanto ao item III, este baseia-se no verbete da
Súmula Vinculante n. 3 do STF. A existência de julgado que, em situação diversa, excepciona a aplicação da
referida súmula não induz à nulidade da questão, pois tal situação excepcionalíssima não constou do enunciado
da questão. Quanto ao segundo recurso, baseia-se em controversa doutrina, sequer mencionada, que diferencia
atos nulos e anuláveis no âmbito da administração pública. Tal controvérsia é carente de utilidade no deslinde da
questão, pois, na linha das doutrinas indicadas no programa (José dos Santos Carvalho Filho, Marçal Juste Filho
e Ruy Cirne Lima), a questão em tela não está adstrita ao comando legal, no caso, a lei federal mencionada pelo
candidato, mas, sim, à aplicação do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Nesse sentido,
os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ATO. NULIDADE. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança, a lei impõe prazo para a Administração invalidar seus atos eivados de nulidade (art. 54 da
Lei nº 9.784/1999). RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70044322451, Vigésima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Larsen Chechi, Julgado em 26/10/2011). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO.
CANCELAMENTO. FILHA SOLTEIRA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA RETROATIVA. ATO
ART. 40, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BOA-FÉ
OBJETIVA. 1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul desde a edição da Lei nº 7.672, de 18
de junho de 1982, até fevereiro de 1998 sempre reconheceu às filhas solteiras de segurado que havia
ingressado no serviço público até janeiro de 1974 o direito de receber pensão previdenciária à luz da
interpretação conferida ao art. 73 mediante a simples comprovação da filiação e do estado de solteira. A partir de
fevereiro de 1998, a autarquia previdenciária modificou o entendimento, decidindo que as filhas solteiras que
completaram 21 anos depois de 18 de junho de 1982 não faziam jus à pensão previdenciária. 2. Conquanto se
admita a ilegalidade da pensão conferida às filhas solteiras que atingiram a maioridade depois de 18 de junho de
1982, o poder-dever de a Administração anular seus próprios atos eivados de nulidade há de ser exercido à luz
dos princípios gerais de direito público. 3. A par do princípio da legalidade, a atividade administrativa pública está
subordinada a outros como o da segurança jurídica, da estabilidade das relações, da boa-fé objetiva e da
proteção da confiança do administrado, devendo sua atuação resultar da ponderação de todos. A Administração
Pública deve preservar às situações jurídicas consolidadas criadas em razão da interpretação administrativa de
lei que perdurou por mais de quinze anos. Hipótese em que o direito desconstituído refletia a interpretação
pretérita da Administração Publica. Preservação forte no princípio da segurança jurídica. 4.Decorridos mais de
cinco anos da edição do ato administrativo que concedeu pensão previdenciária à filha solteira, forte na
interpretação vigente até fevereiro de 1998, é defeso à Administração Pública cancelá-lo por força do princípio
da segurança jurídica e da proteção da confiança. Recurso provido. Voto vencido. (Apelação Cível Nº
70005022074, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo
Souza, Julgado em 22/06/2006) Do exposto, os recursos não merecem provimento, devendo ser mantida a
questão em tela.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso afirma de que os itens "d" e "b" são motivo de grande
controvérsia doutrinária. Em primeiro lugar, cumpre mencionar que o recurso não faz menção a nenhuma
doutrina a respeito dos temas, sendo duvidosa a controvérsia mencionada. No tocante à questão em tela, exigia-
se que o candidato indicasse a alternativa INCORRETA, sendo que consta do gabarito como incorreta o item
"D", segundo o qual "Admite-se a penhora de bens públicos sempre que tal medida se mostra imprescindível



diante da necessidade de satisfação de créditos de natureza alimentar". A impenhorabilidade dos bens públicos
pode ser visualizada a partir do seu regimento de execução - processo em que seria cabível falar de penhora -
decorrente do art. 100 da CF e dos artigos 730 e 731 do CPC. Inclusive, a doutrina indicada no programa da
prova (Marçal Justen Filho e José dos Santos Carvalho Filho) adota o mesmo entendimento. No tocante ao item
"B", este apresenta-se correto. Em que pese possa existir divergências sobre o tema, a doutrina utilizada no
programa da prova é tranquila - assim como outros administrativistas - no sentido de que permissão de uso é o
ato administrativo mediante o qual se autoriza a utilização da via pública para exploração de empreendimentos
nesses locais. Nesse sentido, Marçal Justen Filho e José dos Santos Carvalho Filho. Por outro lado, a lei do
Município de Porto Alegre que regula as bancas de jornais não compõem o programa da prova, razão pela qual
não pode ser invocada, para anular a questão. Do exposto, os recursos não merecem ser providos, devendo ser
mantida a questão.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. Trata-se de recurso contra a questão 28, que, exigia do candidato o
reconhecimento da assertiva incorreta, a qual, segundo o gabarito era a letra "b", que assim dispõe: "O Tribunal
de Contas, no exercício de suas atribuições de controle, não poderá apreciar a constitucionalidade das leis e dos
atos do Poder Público". O recurso não se insurge contra a alternativa, segundo o gabarito, incorreta, mas, sim,
busca a anulação da questão sob o fundamento de que a letra "a" também estaria incorreta, pois afirma que o
Poder Legislativo tem prerrogativa de exercer a fiscalização do Município, mediante controle externo, que será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Dizer que é prerrogativa do Legislativo o controle
externo do Município não significa dizer que se trata de uma mera faculdade, como aduz o recurso. A expressão
remete, sim, a um direito inerente à função exercida pelo Poder Legislativo, o que não significa que seja uma
faculdade. É que a noção de direito e dever, aqui, pode ser visualizada em dois prismas, conforme se apresente.
Vale dizer, é um direito do Legislativo frente ao Município, mas, também, um dever frente à coletividade. Do
exposto, o recurso não merece ser provido, devendo ser mantida a questão.

MATÉRIA: DIREITO CIVIL

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 31 - ANULADA. Trata-se de recursos interpostos contra a questão n. 31, da prova de direito civil,
que exige do candidato assinalar a alternativa correta. Constou do gabarito, como alternativa correta, a letra "D",
que assim dispõe: "Considera-se simulação inocente aquela que causa danos a terceiros". Ocorre que a
questão, de fato, merece ser anulada. Por um erro inescusável na correção gramatical da prova, a palavra
nocente acabou sendo substituída pela palavra inocente, o que altera todo o sentido da questão, já que é a
simulação nocente que causa danos a terceiros, e não a simulação nocente. Desse modo, a questão não
apresenta nenhuma alternativa correta. Do exposto, os recursos merecem ser providos, devendo ser anulada a
questão em tela.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Trata-se de recurso interposto contra a questão n. 32, que
apresentou como gabarito a alternativa "C". O recurso afirma que existem duas respostas corretas, pois também
a letra "D" estaria correta. Cumpre verificar se referida alternativa afigura-se correta. Com efeito, assim dispõe:
"Instituído o usufruto, fica vedada a alienação da nua-propriedade". Das razões recursais, verifica-se a confusão,
de usufruto e nua-propriedade. Ora, com a instituição do usufruto é possível verificar a existência do direito real
sobre coisa alheia, no caso, o usufruto, e o direito de propriedade, que passa a sofrer notável limitação, pois o
proprietário é despojado do uso, gozo e fruição do bem gravado com usufruto. Isso não significa que perca a
disponibilidade da propriedade, que mais adequadamente passa a ser chamada de nua-propriedade. Está
correto o candidato ao afirmar que o usufruto não pode ser vendido, pois, nos termos do art. 1.393 do Código
Civil, não se pode transferir o usufruto mediante alienação; mas seu exercício pode ser cedido por título gratuito
ou oneroso. Porém, a letra "D" não fala da transferência do usufruto, mas, sim, da nua-propriedade. Na medida
em que o nu-proprietário mantém-se como dono da coisa, conservando, pois, a disposição - um dos poderes
inerentes à propriedade - poderá vender o bem dado em usufruto, embora o terceiro deverá respeitar o direito
real do usufrutuário. Desse modo, está incorreta correta a letra "D", pois refere que instituído o usufruto fica
vedada a alienação da nua-propriedade, o que não é verdade, pois o que é vedado é a alienação do usufruto. Do
exposto, o recurso não merece ser providos, devendo ser mantida a questão.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Trata-se de recursos interpostos diante da questão n. 33, que cuida
da matéria de direito civil, especificamente do direito de vizinhança e das limitações da propriedade. A alternativa
"a" afigura-se correta, não merecendo reparos o gabarito da questão. Diante da situação hipotética, narrada no
enunciado, pergunta-se se seria possível que o direito dos proprietários ou possuidores dos prédios vizinhos de
fazer cessar tais interferências não prevaleça diante da interferência ao sossego, uma vez que justificada pelo
interesse público, na medida em que gera um número considerável de empregos. Trata-se de questão que
demanda interpretação por parte dos candidatos diante da previsão dos artigos 1277 e 1278 do Código Civil, que
assim dispõem: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de
propriedade vizinha. ... Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as
interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador
delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Note-se que, da dicção dos referidos dispositivos legais, os quais
devem ser objeto de interpretação pelo candidato, ainda que se trate de prova objetiva, a questão está correta.



Também não pode ser considerada correta a alternativa "D", segundo a qual "caso se verifique que a
interferência ao sossego é justificada por motivo de interesse público, os proprietários dos prédios vizinhos não
terão direito à indenização". Ora, referida assertiva vai de encontro justamente à previsão do mencionado art.
1278 do Código Civil, estando, pois, incorreta. Do exposto, os recursos não merecem provimento, devendo ser
mantida a questão.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. Trata-se de recursos interpostos contra a questão n. 34, que exige
do candidato que assinale a alternativa incorreta no tocante à posse à propriedade. O gabarito da prova indica
como única assertiva incorreta a letra "B", segundo a qual "no direito brasileiro o direito aos interditos
possessórios não é conferido ao detentor, razão pela qual ele não poderá se valer do desforço imediato". A
questão não merece ser anulada. Relativamente à assertiva considerada incorreta, a questão não merece
reparos. Em que pese exista posições isoladas no sentido de que o detentor não pode se valer do desforço
imediato, ou seja, da legítima defesa da posse, a doutrina utilizada no programa da prova é tranquila no sentido
de que o detentor, por não ser possuidor, não pode utilizar as ações para defesa da posse, porém pode defendê-
la, de forma imediata e proporcional, diante de agressão, como no caso de esbulho ou turbação. É o clássico
exemplo do caseiro, o qual, nos termos da teoria objetiva da posse, albergada pelo ordenamento jurídico pátrio,
e que não somente pode, mas como deverá defender a posse que exercer em condição de subordinação. A
alternativa "D" também está correta, na medida em que reflete a previsão do art. 1.208 do Código Civil, segundo
o qual "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". A doutrina
classifica a posse obtida mediante violência, clandestinidade ou precariedade como posse injusta, consoante o
art. 1.200 do Código Civil. Note-se que, ao adotar a teoria de Ihering sobre a posse, esta consubstancia-se na
relação fática do homem com a coisa (corpus), somente sendo rebaixada ao status de detenção quanto incidir as
hipóteses do art. 1.198 e da primeira parte do art. 1.208 do Código Civil. Será, pois, posse, porém posse injusta,
o que refletirá no direito à posse, quando vier a ser disputada em ações possessórias. Nessa senda, está correta
a letra "D". Também está correta a letra "A" pois segue a regra geral do direito civil no tocante à aquisição da
propriedade. Exceciona-se a aquisição da propriedade móvel, que opera com a tradição, e outras modalidades
de aquisição de imóveis, como a usucapião. A letra "A" excepciona os demais casos previstos em lei, estando,
pois, correta. Do exposto, os recursos não merecem provimento, devendo ser mantida a questão.

MATÉRIA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos alegam que o item I da questão também estaria correto,
no entanto a citação não é o ato a qual se chama somente o réu a juízo a fim de se defender, assim a definição
de citação da lei é clara e mais abrangente além do réu o interessado também, de acordo com o disposto no
artigo 212 do CPC!

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. Alegam os recursos que o item III também estaria correto, mas só
serão títulos executivos extrajudiciais, os correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei; então a mera
certidão sem inscrição como divida ativa, não é titulo executivo!

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso alega que há erro na formulação da questão, em face de
que só se aplicaria ao caso do parágrafo único do artigo 928 do CPC, as ações de manutenção e reintegração e
não ao caso de interdito proibitório, o que na verdade não é objeto da questão, esta afirma que na "na ação
possessória contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração
liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais, conforme estabelece o parágrafo único do
artigo 928 do CPC!

MATÉRIA: DIREITO MUNICIPAL

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão fixa segundo estabelece a Lei orgânica do
município de Porto Alegre, e não em relação ao Estatuto da Cidade que pode ser mais abrangente, assim o item
está correto e previsto expressamente nos incisos I e V do § 1º do artigo 236 da LOMPA.

QUESTÃO: 52 - ANULADA. De fato houve um equívoco da banca e o item II da questão não se enquadra como
competência privativa nos termos do artigo 8º e 9º, assim deve ser anulada a questão.

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. A afirmação do item II da questão está correto de acordo com o que
estabelece o inciso II do artigo 12 da LOMPA.



QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. O caso do parágrafo § 1º do artigo 26 é de prorrogação, o prazo para
a posse conforme caput é até 15 dias, de acordo com a LC 133/85.

QUESTÃO: 59 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. De fato há equivoco
no gabarito, mesmo que a lei 133/85 fixa prazo menor, o servidor público ocupante de cargo efetivo somente
adquirirá estabilidade após 3 anos. Assim, alterado o gabarito para letra A.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso alega que o item I da questão se aplica tão somente para
a cassação de disponibilidade, no entanto conforme prevê expressamente os dispositivos abaixo, não assiste
razão ao recorrente, pois há expressa menção do artigo 210 aos incisos I a III do artigo 209: Art. 209 - Aplicar-
se-á a cassação de disponibilidade quando ficar provado que o funcionário: I. praticou quando em atividade,
qualquer infração punível com demissão; II. aceitou cargo ou função pública contra expressa disposição de lei;
III. aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização legal; Art. 210 - Dar-se-á cassação da
aposentadoria quando ficar provado que o aposentado transgrediu o disposto nos incisos I a III do artigo anterior.
Assim mantenho gabarito.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. Expressamente previsto na LEI Nº 5.811, de 08 de dezembro de
1986 (Compilada até a Resolução nº 2.141, de 26 de maio de 2009) Estabelece o Sistema de Classificação de
Cargos e Funções da Câmara Municipal de Porto Alegre e dá outras providências. Art. 32. O regime especial de
trabalho será: I - de tempo integral; II - de dedicação exclusiva. Art. 33. O regime especial de trabalho de tempo
integral obriga a prestação de dois turnos diários de trabalho correspondendo, no total, a: I - 40 horas semanais
para os cargos cuja carga horária semanal seja de 30 horas; II - 33 horas semanais para os cargos cuja carga
horária semanal seja de 22 horas. Art. 34. O regime especial de trabalho de dedicação exclusiva obriga a
prestação de, no mínimo, 40 horas semanais de trabalho. Art. 35. Somente poderão ser convocados para o
regime especial de trabalho de dedicação exclusiva os detentores de cargo para cujo provimento seja exigida
formação universitária completa. Art. 36. O funcionário convocado para o regime especial de trabalho de
dedicação exclusiva fica proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade pública ou
privada, mesmo que sob contrato ou permissão. Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo a
participação em: I - órgão de deliberação coletiva; II - atividades didáticas, desde que respeitado o limite de 60
(sessenta) horas semanais. Art. 37. A convocação para o regime especial de trabalho de dedicação exclusiva
terá eficácia a partir da assinatura do termo de compromisso em que o funcionário declare vincular-se ao regime,
obrigando-se a cumprir as condições prescritas no mesmo. Art. 38. A convocação de funcionários para o regime
especial de trabalho deverá ser por um período de até 2(dois) anos, admitidas novas convocações. Parágrafo
único. Em qualquer tempo, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a convocação para o regime especial de
trabalho cessará: I - a pedido do funcionário; II - quando se tornar desnecessária ao serviço. Art. 39. O
funcionário enquanto convocado para regime especial de trabalho, terá direito a uma gratificação sobre sua
remuneração, calculada nas seguintes bases: I - 50% (cinquenta por cento) para o regime de tempo integral; II -
100% (cem por cento) para o regime de dedicação exclusiva. § 1o A gratificação de que trata este artigo incidirá
também sobre o valor do cargo em comissão, da função gratificada, quebra de caixa - VETADO - § 2o Serão
computados, como prestado em regime especial de trabalho, os períodos em que o funcionário esteve vinculado
aos regimes e condições estabelecidas pela Lei no 2.186, de 28.12.60, e art. 3o da Lei no 2.642, de 06.12.63.
Assim de acordo com o previsto no artigo 32, inc. I e II, 34, 35 e 39, inc. I e II todos da lei 581/1986, somente as
afirmações dos itens II e III da questão estão corretos, uma vez que o regime especial de trabalho de dedicação
exclusiva obriga a prestação de, no mínimo, 40 horas semanais de trabalho.

QUESTÃO: 62 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. De fato há equivoco
no gabarito, uma vez que o funcionário convocado para prestação de serviço ou plantão extraordinário ainda que
a lei 5811/1986, fixe 25%, o funcionário público naquelas condições receberá 50% por força constitucional.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. O item I está incorreto porque não é erradicando as desigualdades e
a exclusão social, mas sim reduzindo! O termo entre outros somente indica que existem princípios que pode
estar correto ou não dependendo do caso, no presente existem outros princípios, que são: DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º A promoção do desenvolvimento no Município de Porto Alegre tem como princípio o cumprimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei Orgânica, garantindo: I - a gestão
democrática, participativa e descentralizada; II - a promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as
desigualdades e a exclusão social; III - a integração das ações públicas e privadas através de programas e
projetos de atuação; IV - o enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade e competitividade;
V - o fortalecimento do papel do Poder Público na promoção de estratégias de financiamento que possibilitem o
cumprimento dos planos, programas e projetos em condições de máxima eficiência; VI - a articulação das
estratégias de desenvolvimento da cidade no contexto regional metropolitano de Porto Alegre; VII - o
fortalecimento da regulação pública sobre o solo urbano mediante a utilização de instrumentos redistributivos da
renda urbana e da terra e controle sobre o uso e ocupação do espaço da cidade; VIII - a integração horizontal
entre os órgãos e Conselhos Municipais, promovendo a atuação coordenada no desenvolvimento e aplicação
das estratégias e metas do Plano, programas e projetos. Assim mantenho o gabarito!



MATÉRIA: DIREITO TRIBUTÁRIO

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A é INCORRETA, pois segundo o art. 3º do CTN tributo
não constitui sanção por ato ilícito. Por outro lado, não se deve confundir obrigação tributária principal (art. 113,
§1º, CTN), onde a multa é um dos casos, com a definição de tributo. A alternativa B é CORRETA porque
segundo o art. 3º do CTN tributo é prestação in pecunia e não in labore. A alternativa C é CORRETA porque a
referida contribuição é instituída por assembleia e não por lei, conforme estabelece o art. 3º do CTN. A
alternativa D é CORRETA porque segundo o art. 3º do CTN tributo não constitui sanção por ato ilícito. A
alternativa E é CORRETA porque a referida contribuição é instituída por assembleia e não por lei, além de não
ser compulsória conforme estabelece o art. 3º do CTN.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa A é CORRETA porque está de acordo com o art. 4º do
CTN. A alternativa B é CORRETA porque está de acordo com o art. 4º do CTN. A alternativa C é INCORRETA
porque o art. 4º do CTN prevê apenas o fato gerador e não a base de cálculo. A alternativa D é CORRETA
porque o IPTU incide em razão da coisa e não sobre a coisa. A alternativa E é CORRETA porque o IR incide em
razão de características pessoais do contribuinte.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa A é CORRETA porque está de acordo com o art. 179,
§1º do CTN. A alternativa B é CORRETA porque está de acordo com o caput do art. 179 c/c §2º do CTN. A
alternativa C é CORRETA porque está de acordo com art. 177, I, CTN. A alternativa D é INCORRETA porque
em relação à União não está de acordo com o art. 151, III, CF, e, em relação aos demais entes representa
invasão de competência impositiva e violação do pacto federativo. A alternativa E é CORRETA porque está de
acordo com o art. 178 CTN.

QUESTÃO: 72 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A é correta porque está de acordo com o inc. I do art.
70 da LC nº 7/1973 (Município de Porto Alegre/RS). A alternativa B é errada porque não está de acordo com o
inc. II do art. 70 da LC nº 7/1973 (Município de Porto Alegre/RS). Precisa ser sem fins lucrativos. A alternativa C
é errada porque não está de acordo com o inc. IX do art. 70 da LC nº 7/1973 (Município de Porto Alegre/RS).
Precisa ser atestado médico sanitarista oficial. A alternativa D é errada porque não está de acordo com o inc. XIII
do art. 70 da LC nº 7/1973 (Município de Porto Alegre/RS). Precisa ser ex-combatente que tenha efetivamente
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei Federal nº 5.315, de 12
de setembro de 1967 e não como constou. A alternativa E é errada porque não está de acordo com o inc. XVI do
art. 70 da LC nº 7/1973 (Município de Porto Alegre/RS). Pois pode ser sede de Partidos Políticos, próprias ou
alugadas.

QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa A está errada porque a não incidência de tributos
prevista na Constituição é o caso de imunidade. A alternativa B está correta porque a não incidência de tributos
prevista na Constituição é o caso de imunidade. Art. 156, § 2º, I, CF. A alternativa C está errada porque a não
incidência de tributos prevista na Constituição é o caso de imunidade. A alternativa D está errada porque a não
incidência de tributos prevista na Constituição é o caso de imunidade. A alternativa E está errada porque a não
incidência de tributos prevista na Constituição é o caso de imunidade.

QUESTÃO: 75 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa A está errada porque não se confunde interpretação
com integração. Nesta há lacuna, naquela há dispositivo para ser interpretado. A alternativa B está errada
porque a analogia é modalidade de integração da legislação tributária. Art. 108, I, CTN. A alternativa C está
errada porque segundo o caput do art. 108 CTN a aplicação de seus incisos deve observar a sequência dos
mesmos. A alternativa D está errada porque segundo o art. 108 CTN não há previsão para a aplicação dos
princípios gerais de direito privado para colmatar as lacunas existentes na legislação tributária. A alternativa E
está correta porque está de acordo com o art. 111 CTN.

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 77 - MANTIDA alternativa 'C'. Inicialmente, vale destacar que o recurso não se insurgiu em razão
da resposta correta de letra C, a qual deveria ser objeto de seu recurso, até porque a questão em debate
determinava assinalar a alternativa INCORRETA. O fato da alternativa A não ter feito menção aos casos de
revezamento semanal ou quinzenal, no que diz respeito ao horário noturno, em nada contribuiria para resolver a
questão, uma vez que, a regra geral é no sentido de que a remuneração do trabalho noturno deverá ser superior
à do diurno, como um direito e uma garantia constitucional, com fulcro no artigo 7º, inciso IX, da Constituição
Federal, no mínimo de vinte por cento (art. 73, da CLT). Ademais, exceção não fez parte da questão justamente
para não dar azo a inúmeras interpretações. E mesmo que constasse referência à exceção do revezamento
semanal ou quinzenal, - apenas por amor ao argumento -, a alternativa A ainda, assim, continuaria sendo

MATÉRIA: DIREITO DO TRABALHO



correta, pois o candidato deveria marca a alternativa INCORRETA que no caso é a letra C. Ao contrário que
consta nesta alternativa, o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos
os efeitos, como férias, décimo terceiro salário e aviso prévio. Assim, a questão 77 não possui pluralidade de
respostas, como alegado pelo recorrente e, portanto, o presente recuso não merece ser provido, ainda mais
quando a questão encontra-se respaldada pela bibliografia constante no Edital, mais especificamente em
COSTA, Armando Casimiro. Consolidação das Leis do Trabalho. 42 ed. LTr, 2014.

QUESTÃO: 78 - MANTIDA alternativa 'D'. É correta afirmativa IV, da questão, no sentido de que: fica vedada a
dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato, conforme
consta expressamente no artigo 10, inciso II, alínea a, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
disponível na página 47 da bibliografia do Edital, em especial in: COSTA, Armando Casimiro. Consolidação das
Leis do Trabalho. 42 ed. LTr, 2014, e integrante do programa: Estabilidade e proteção contra a despedida
arbitrária ou sem justa causa: conceito, distinções e requisitos. A falta grave e seus efeitos. Nesse mesmo
sentido, vale trazer à baila a doutrina de MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo: Atlas,
2013, no capítulo da Estabilidade, que trata especificamente sobre o assunto da questão, ora recorrida, obra
esta, também, constante na bibliografia informada no Edital do presente concurso para Procurador da Câmara
Municipal de Porto Alegre. O recurso não tem fundamento, apenas faz menção à Norma Regulamentadora Nº 5
do Ministério do Trabalho e Emprego que, diga-se de passagem, no item 5.8, ventilado no recurso, é o mesmo
texto constante na afirmativa IV considerada como correta pela banca. Sequer a referida afirmativa foi
impugnada pelo recorrente como sendo incorreta, o que poderia ensejar eventual interposição de recurso. Diante
do exposto, o presente recurso não merece ser provido.

QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'A'. Os recursos recorrentes, elencadas nos itens 1, 2, 4, 5, 6 e 7
postulam que o gabarito seja alterado da letra A para letra E, cuja quarta assertiva, deveria ser considerada
como falsa (F). Todavia, com devido respeito, não merecem respaldo tais razões, uma vez que os recursos se
limitaram tão somente a irresignar-se à quarta assertiva, da questão, em epígrafe, não atentando e vinculando
para o enunciado da questão 80 que, em suma, traz a seguinte redação: em relação a contratação por tempo
determinado, considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.... E, considerando
que, em se tratando de atividades empresariais de caráter transitório, só será válido o contrato por prazo
determinado, conforme consta expressamente no art. 443, § 2º, alínea b, da CLT. Vale destacar que a expressão
transitório significa que a atividade empresarial terá pouca, ou breve, duração, respeitando o limite máximo de
dois anos, os quais vigoram os contratos por prazo/tempo determinado, objeto do enunciado da questão, e em
consonância o que dispõe a legislação trabalhista (art. 445). Nesse mesmo contexto, ver a respeito em:
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013, no capítulo do Contrato de Trabalho
por Tempo Determinado, que trata especificamente sobre o assunto da questão, ora recorrida, obra esta,
também, constante na bibliografia informada no Edital do presente concurso para Procurador da Câmara
Municipal de Porto Alegre, onde aduz que as atividades empresariais de caráter transitório dizem respeito à
empresa e não ao empregado ou serviço, ou seja, seria o caso de criar uma empresa que apenas funcionasse
dentro do limite legal estabelecido e que explorasse atividade diversa da normalidade (contrato por tempo
indeterminado a regra geral) para atender a uma oportunidade de mercado (de caráter transitório). De fato, a
norma não obriga o contrato a ser por prazo determinado, é que o diz, inclusive, a banca no enunciado da
questão 80. Agora, em relação a contratação por tempo determinado, a quarta assertiva é verdadeira, com
fundamento no art. 443, § 2º, alínea b, combinado com art. 445, ambos da CLT, e nas demais razões acima
esposadas. Já em relação ao recorrente de item 6, de plano, vale destacar que em nenhum momento o artigo
443, § 2º, alínea b, da CLT, faz qualquer menção à expressão EM DETERMINADAS HIPOTESES, como
alegado no presente recurso. E ao contrário do que o recorrente aduz, é justamente no aludido dispositivo legal,
mais especificamente no seu parágrafo segundo, que prevê e determina, nesse caso, a contratação por tempo
determinado, no podendo ser estipulado por mais de dois anos (art. 445). O recurso aduz que não se pode
afirmar que nas atividades empresariais de caráter transitório só seria válido o contrato por prazo determinado,
pelo contrário, mesmo em atividades dessa natureza é possível a figura do contrato por prazo indeterminado.
Primeiramente vale ressaltar que não foi à banca quem afirmou a frase constante na quarta assertiva, pois esta
foi fundamentada e baseada na legislação trabalhista. Segundo, não há se falar na possibilidade do contrato por
prazo indeterminado nas atividades dessa natureza, na medida em que o contrato por prazo indeterminado é
incoerente e incompatível com atividades empresariais de caráter transitório que, conforme acima arguido, tais
atividades possuem características temporárias, ou de curta duração. Agora, continuando as atividades da
empresa, os contratos estarão automaticamente modificados, tornando-se por prazo indeterminado como
arguido pelo recurso recorrente, pois a transitoriedade de atividades empresariais perderá sua funcionalidade,
essencialidade e, principalmente, seu efeito e, por consequência, o contrato que, até então, foi estipulado por
prazo predeterminado, poderá ser alterado, o que não é caso em questão, vez que, a questão 80 fez alusão a
contratação por tempo determinado, cujo enunciado sequer foi ventilado nas razões recursais, além do que, em
se tratando de atividades empresariais de caráter transitório, isto é, um determinado tempo, só será válido o
contrato por prazo determinado e, portanto, verdadeira a quarta assertiva. Assim, a assertiva, ora debatida, não
merece reforma, devendo permanecer como verdadeira, de acordo com o gabarito inicial, qual seja: a letra A. Ao
ecurso recorrente de item 3, da mesma forma das razões acima arguidas, o enunciado da questão, ora recorrida,
faz expressa alusão a contratação por tempo determinado, e levando em consideração o que estabelece o
próprio artigo 443, § 2º, alínea a, da CLT, no sentido de que: o contrato por prazo determinado só será válido em
se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, a primeira
assertiva é verdadeira (V), pois retrata fielmente o que dispõe o referido dispositivo legal na sua objetividade. A
partícula restritiva SÓ, ventilada no presente recurso, é a mesma expressão constante no aludido dispositivo
legal que é taxativo e, portanto, não permite intepretação in contrário. Nessa seara de raciocínio, a fim de contra
argumentar as razões recursais trazidas pelos recorrentes na questão 80, se faz imprescindivelmente trazer a



doutrina de Sergio Pinto Martins, na obra acima citada, o qual refere que o serviço de caráter transitório é
temporário e os serviços cuja natureza justifique a predeterminação de prazo, a rigor, são os serviços de caráter
transitórios e, por isso, ajusta-se o contrato por tempo determinado, conforme no enunciado da questão e nas
assertivas, ora debatidas. Igualmente, vale consignar os ensinamentos de NASCIMENTO, Amauri Mascaro.
Curso de Direito do Trabalho. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, constante no Edital, do presente concurso, que
verbaliza no sentido de que a lei brasileira só permite o uso do contrato a prazo em se tratando de atividades de
caráter transitório, de serviço cuja natureza ou transitoriedade o justifique e nos casos de contratos de
experiência. Segundo o autor, entende-se por atividade transitória, aquela que se limita no tempo. A lei dispõe,
também, que é possível que o contrato a prazo sempre que justificado pela sua natureza, ou seja, os serviços
que pela natureza justifiquem a aposição de prazo só podem ser transitórios. E mais, também cabe contrato a
prazo nas atividades empresariais de caráter transitório, cuja transitoriedade será da própria empresa, onde a
existência limitar-se-á, no tempo, pelos próprios fins a que se destina. Diante do exposto, os presentes recursos
não merecem ser providos, devendo a resposta inicial ser mantida como correta.

MATÉRIA: DIREITO INSTITUCIONAL

CARGO(S): PROCURADOR

QUESTÃO: 82 - MANTIDA alternativa 'D'. Inicialmente o conteúdo está previsto no edital e trata da
Administração Publica, por outro lado, a assertiva correta está prevista no artigo Art. 17 da LOMPA. A
administração pública direta e indireta do Município observará os princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade, da legitimidade e da participação popular,
e o seguinte: (...)" Ainda que integre o princípio da eficiência como um princípio intrínseco a Administração
pública, o questionamento se da em relação a disposição expressa e este está elencado no caput do artigo 17
conforme visto anteriormente. assim mantido o gabarito.

QUESTÃO: 83 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. De fato há equivoco
no gabarito e somente o item II está correto o que determina a alteração do gabarito para letra B.

QUESTÃO: 84 - MANTIDA alternativa 'B'. Na verdade no item II foi acrescentado os secretários municipais,
que não estão previstos no artigo 5º.

QUESTÃO: 88 - MANTIDA alternativa 'E'. O item I não esta correto posto não é somente na fase inicial, mas
sim em todas as fases, assim dispondo: Art. 207. A Câmara Municipal garantirá, às entidades civis que se
credenciarem, o direito de acompanhar os trabalhos legislativos em todas as suas fases. Mantenho o gabarito.

QUESTÃO: 89 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. De fato há equivoco
no gabarito a letra correta é a letra D, pois de acordo com o regimento da Câmara Municipal: Art. 216. São
deveres do Vereador: I- residir no Município; II- comparecer à hora regimental nos dias designados para abertura
das sessões e reuniões de Comissão; III- comparecer às sessões plenárias com traje passeio completo ou pilcha
gaúcha; IV- votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo nos casos previstos no inciso III do
art. 66 da Lei Orgânica do Município; V- comunicar sua ausência, quando tiver motivo justo, para deixar de
comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das Comissões. assim somente o item III está incorreto, pois a
justificativa é por motivo justo e não qualquer motivo.

QUESTÃO: 90 - MANTIDA alternativa 'B'. O termo entre outras significa que além daquelas previstas no
referido item existem outras espécies, o que de fato ocorre e o que não invalida a questão. Mantenho o gabarito!


