
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS

CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR

CONSIDERAÇÕES MENCIONADAS NO EDITAL SOBRE A CORREÇÃO DA 
PROVA DISCURSIVA

12.2 A prova discursiva será composta por 02 (duas) questões de Conhecimentos 
Específicos conforme estabelecido na Tabela 9.3 deste Edital.
12.3 No julgamento da prova discursiva, a Banca Examinadora apreciará, além 
do conhecimento  técnico-científico  sobre  a  matéria,  a  sistematização lógica  e o 
nível de persuasão, bem como a adequada utilização do vernáculo. 
12.4 A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a) o atendimento ao tema proposto na questão;
b) a clareza de argumentação/senso crítico;
c) a seletividade de informação;
d) a criatividade/originalidade;
e) a utilização adequada da Língua Portuguesa;

12.5 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de 

manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado 
neste Edital;
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra 

o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em 

branco; 
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, 

nome  completo,  outro  nome  qualquer,  número(s),  letra(s),  sinais,  desenhos  ou 
códigos);
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas, conforme o item 

12.9 deste Edital.
12.6 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, 
a qual avaliará os Conhecimentos Específicos bem como a utilização adequada da 
Língua Portuguesa, sendo a pontuação distribuída da seguinte forma: será atribuída 
a nota máxima de 10,00 (dez) pontos para cada questão, no total de 20,00 (vinte) 
pontos.
12.7 O candidato deverá obter 10,00 (dez) pontos ou mais na prova discursiva 
para ser considerado aprovado.
12.8 A folha  da  VERSÃO DEFINITIVA será  o  único  documento  válido  para  a 
avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de prova, são 
de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova 
discursiva.
12.9 O candidato disporá de 10 (dez) linhas no mínimo, e 15 (quinze) linhas no 
máximo  para  elaborar  a  resposta  de  cada  questão  da  prova  discursiva,  sendo 
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito 
fora  do local  apropriado ou que ultrapassar  a  extensão máxima de 15 (quinze) 
linhas permitida para a elaboração de seu texto.
12.10
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A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 
solução  das  questões,  acarretará  em  descontos  na  pontuação  atribuída  ao 
examinando nesta fase.
12.11  Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, 
dentre o limite estabelecido na Tabela 12.1 terão sua prova discursiva corrigida.

CARGO 401:  ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Questão 01

Descreva o conceito,  o objeto e a finalidade da Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público e aponte quais as razões da elaboração de um Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público com abrangência Nacional. 

RESPOSTA:
A contabilidade Aplicada ao Setor público é um ramo da ciência contábil que aplica 
os Princípios de Contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle das 
entidades do setor público.
Objeto da contabilidade é o patrimônio.
Finalidade: fornecer  aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os 
aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da 
entidade do setor público apoiando a tomada de decisões e à adequada prestação 
de contas e ao suporte para instrumentalização do controle social.
As razões para elaboração do PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
são: necessidade de melhor evidenciação dos fenômenos patrimoniais e a busca do 
tratamento  contábil  padronizado  no  setor  público;  atender  todos  os  Entes  da 
Federação e demais usuários da informação contábil;  permiti  a geração de uma 
base de dados consistente para compilação de estatísticas e finanças públicas.

Questão 02

Quais as Demonstrações Contábeis exigidas pela lei 4.320/1964? No âmbito da 
Contabilidade Pública, conceitue e apresente a finalidade de cada uma delas. 

RESPOSTA: 
Balanço Orçamentário: demonstra as receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas. Finalidade: evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias 
por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e suas alterações com a 
execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fonte e 
as despesas por grupo de natureza. Além disso, serve de suporte para a avaliação 
da gestão orçamentária.
Balanço Financeiro: demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os 
saldos em espécie do exercício anterior e os que se transferem para o exercício 
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seguinte. Finalidade: evidenciar a movimentação financeira das entidades do setor 
público no período a que se refere.
Balanço  Patrimonial:  demonstra  a  situação  patrimonial  da  entidade  pública 
(qualitativa e quantitativamente) por meio de contas representativas do patrimônio 
público  além  das  contas  de  compensação.  Finalidade:  evidenciar  a  posição 
patrimonial da entidade pública em determinado momento.
Demonstração das Variações Patrimoniais: apresenta as variações quantitativas 
(decorrem de transações no setor público que aumentam ou diminuem o Patrimônio 
Líquido)  e  qualitativas  (decorrem de transações no setor  público  que alteram a 
composição  dos  elementos  patrimoniais  sem  afetar  o  Patrimônio  Líquido) 
verificadas  no  patrimônio.  Finalidade:  evidenciar  as  alterações  verificadas  no 
patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.

CARGO 402: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – DIREITO 

Questão 01

Conceitue Renúncia de Receita e descreva as condições exigidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal para as situações de renúncia? 

RESPOSTA:
A Renúncia  de  Receita  implica  em desistência  do  direito  de  cobrar  um crédito 
tributário (na sua totalidade ou parcialmente),  manifestada pelo Ente que possui 
competência para instituição do tributo.
As condições exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal é  que a concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-
financeiro  no  exercício  em que  deva  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  seguintes, 
atender ao disposto na lei  de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:

a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

b) estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Questão 02

Conceitue Taxa e Preço Público e estabeleça as suas diferenças? 

RESPOSTA:
Taxa  é  um  tributo  autônomo  e  vinculado,  ao  qual  o  fato  gerador  sempre 
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corresponderá  a  uma  atividade  estatal  específica  dirigida  de  modo  especial  ao 
contribuinte, sendo: a) decorrente do exercício regular do poder de polícia; ou b) 
decorrente da utilização, efetiva ou potencial , de serviços públicos específicos ou 
divisíveis, prestados ao contribuinte (art. 145, II da Constituição Federal).
O  preço  público  não  tem  natureza  tributária,  mas  contratual,  constituído  como 
receita  originária e facultativa oriunda da contraprestação pelo particular por um 
bem, utilidade ou serviço em uma relação de cunho negocial em que está presente 
a vontade do particular.
A diferença entre  taxa  e  preço público  já foi objeto da Súmula 545 do Supremo 
Tribunal Federal:
“Preços  de  serviços  públicos  e  taxas  não  se  confundem,  porque  estas,  
diferentemente daqueles,  são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à  
autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.”

CARGO 403: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ENGENHARIA CIVIL

Questão 01

A elaboração do projeto de arquitetura de um empreendimento compreende 
fases que se caracterizam como blocos sucessivos de coleta de informações, 
desenvolvimento de estudos/serviços técnicos e emissão de produtos finais. 
Descreva quais são as fases de projeto arquitetônico e o que constitui cada 
uma delas.

RESPOSTA:
As fases para elaboração do projeto de arquitetura, segundo a NBR 6492:1994, 
são: Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo.
O  Estudo  Preliminar é  constituído  do  estudo  de  viabilidade  e  do  partido 
arquitetônico a ser adotado, sendo submetido à apreciação e aprovação preliminar 
do cliente. Devem ser apresentados nesta fase a planta de situação, plantas, cortes, 
fachadas e um memorial justificativo.
No  Anteprojeto é  definido  o  partido  arquitetônico  e  os  elementos  construtivos, 
considerando os projetos complementares. Nesta etapa, o projeto deve receber a 
aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais. Devem ser apresentados nesta fase 
a planta de situação, planta de locação, plantas, cortes, fachadas, memorial com 
detalhes construtivos, discriminação técnica e lista preliminar de materiais.
O  Projeto  Executivo deve  apresentar,  de  forma  clara  e  organizada,  todas  as 
informações necessárias à execução da obra e todos os serviços inerentes. Devem 
ser  apresentados  nesta  fase  a  planta  de  locação,  plantas,  cortes,  fachadas, 
detalhamento, discriminação técnica, especificações e lista de materiais.

Questão 02

Descreva,  sucintamente,  os  cuidados  que  você  tomaria  na  execução  da 
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protensão em estrutura de concreto protendido sem aderência, considerando 
as  prescrições  da  norma  ABNT  NBR  14931  (Execução  de  estruturas  de 
concreto  –  Procedimento),  abordando,  necessariamente,  os  seguintes 
aspectos:
- Cuidados antes, durante e após a concretagem.
- Cuidados durante a operação de protensão.

RESPOSTA:
Antes  da  concretagem:  inspecionar  todos  os  cabos  e  seus  suportes  para  se 
detectar eventuais defeitos.
Durante  a  concretagem:  o  concreto  deve  possuir  trabalhabilidade  e  diâmetro 
máximo do agregado compatíveis com o espaçamento dos cabos, ancoragens e 
armaduras passivas. A equipe deve ter conhecimento das posições onde devem ser 
introduzidos os vibradores, para que estes não danifiquem os cabos. O diâmetro 
dos vibradores deve ser compatível com os espaçamentos entre cabos e a fôrma.
Após  a  concretagem:  proteger  as  extremidades  dos  cabos  para  evitar  sua 
deterioração,  não  permitir  dobramentos  com  curvaturas  excessivas  e  pontos 
angulosos.
Durante a operação de protensão:  Verificar se a seqüência de protensão dos 
cabos está de acordo com o previsto no plano de protensão. Instalar os macacos de 
protensão, perfeitamente ajustados na superfície de apoio da ancoragem, a fim de 
evitar o tensionamento desigual dos elementos componentes do cabo. Marcar todas 
as cordoalhas junto às ancoragens ativas e passivas, a fim de detectar eventuais 
deslizamentos  diferenciais.  A  pressão  nos  equipamentos  deve  ter  aplicação 
progressiva, sem a necessidade de paradas.

CARGO 408:  ASSESSOR TÉCNICO DE PROCURADORIA 

Questão 01

Conceitue Improbidade Administrativa, responda quem está legitimado para 
propor  a   Ação  de  Improbidade  Administrativa,  se  é  possível  acordo, 
conciliação ou transação em tal ação e se é possível ingressar com a ação em 
face do administrador público que tem suas contas aprovadas pelo Tribunal 
de Contas? 

RESPOSTA:
O ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de 
conduta do agente público, que no exercício indevido de suas funções, afaste-se 
dos padrões éticos e morais da Sociedade, pretendendo obter vantagens materiais 
indevidas  ou  gerar  prejuízos  ao  patrimônio  público,  mesmo  que  não  obtenha 
sucesso  em  suas  intenções.  (MORAES,  Alexandre  de.  Direito  Constitucional 
Administrativo. São Paulo: Atlas)
Possuem legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa o Ministério 
Público e a pessoa jurídica lesada, conforme dispõe o artigo 17 da Lei 8.429/92.
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O § 1º do artigo 17 da Lei 8.429/92 dispõe que é vedada a transação, acordo ou 
conciliação nas ações de improbidade administrativa. A vedação existe em razão do 
princípio da indisponibilidade do interesse público.
A Lei de Improbidade Administrativa determina que é possível ingressar com a ação 
em face do administrador público que tem suas contas aprovadas pelo Tribunal de 
Contas, tendo em vista que as sanções nela disposta independem da aprovação ou 
rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas, conforme dispõe o artigo 21 da Lei 8.429/92.

Questão 02

Conceitue  Súmula Vinculante,  defina os seus objetivos,   requisitos legais 
para aprovação e efeitos vinculatórios  e responda qual a medida cabível em 
caso de seu descumprimento?

RESPOSTA:
O Supremo Tribunal  Federal  – STF, com previsão na Emenda Constitucional  nº 
45/04 (  art.  103-A,  caput  da Constituição Federal),  edita  súmulas com eficácias 
vinculantes sobre decisões futuras conceituando-as como Súmulas Vinculantes.
A súmula  terá  por  objetivo  a  validade,  a  interpretação  e  a  eficácia  de  normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
De  acordo  com  a  Constituição  Federal,  são  requisitos  para  a  aprovação:  "o 
Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial,  terá  efeito  vinculante  em  relação  aos  demais  órgãos  do  Poder 
Judiciário  e  à  administração pública  direta  e  indireta,  nas  esferas  federal, 
estadual  e municipal,  bem como proceder  à sua revisão ou cancelamento,  na 
forma estabelecida em lei".
Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá  reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, 
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial 
reclamada,  e  determinará  que outra  seja  proferida  com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso.

Maringá,  06 de setembro de 2.012.

AOCP – Concursos Públicos


