
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS

CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR

A  AOCP – Assessoria  em Organização de Concursos  Públicos LTDA,  no uso  de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos,  de acordo com o subitem 18.18 do Edital  de Abertura nº 

01/2012 do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar.

Art. 1º -  Conforme subitem 18.10 do Edital de Abertura n° 01/2012, se da análise do recurso resultar anulação 

de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente 

de terem recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da 

prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 21

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 40

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 39

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que  o  gabarito  será  alterado  de  alternativa “B” para  “C”, tendo  em vista  que o  prazo  prescricional  da  pena de 

demissão, quando o fato também é tipificado como crime, é o mesmo prazo previsto na lei penal. Nesse sentido, é a 

interpretação literal do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/90, in verbis: “Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: (...) § 2o  Os  

prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.“  

Portanto, recurso deferido, o gabarito será alterado de alternativa “B” para “C”.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 22

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 21

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 40

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 39

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista que os gabaritos provisórios consideraram corretos os itens II e III. Todavia, 

conforme preceitua o art. 17, § 1º, da Lei 8.429/92, apenas o item III está correto. O item II não está mais correto, por  

conta da alteração legislativa contida na Lei 12.120/2009, a qual dispõe o seguinte: "Art. 21. A aplicação das sanções  

previstas nesta lei independe:  (...)  I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de  

ressarcimento."

O item I está incorreto, pois diz a doutrina: a lei é nacional e não federal (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito 

Administrativo Descomplicado, 17ª edição, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, página 830).

O item IV também está incorreto, eis que as ações de improbidade administrativa estão excluídas também dos juizados 

especiais da fazenda pública, segundo dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/09.  

Assim sendo, apenas o item III, está correto; logo, considerando que entre as alternativas propostas nenhuma delas 

aponta o item III como exclusivamente correto, recurso deferido e a questão deve ser anulada.
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CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 29

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 28

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 27

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação, o enunciado da alternativa “C“ induziu o candidato a 

erro, pois constava de sua menção a palavra “honorários“ sendo que o correto é a expressão “horários“ consoante 

dispõe o art. 38, I c/c art. 7º, inciso XIII, ambos da CF. 

Portanto, recurso deferido e a questão deve ser anulada, por apresentar duas alternativas corretas “B“ e “C“.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 30

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 29

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 28

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 27

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a alternativa “A“, está incorreta, pois as Cortes de Contas não integram o Congresso Nacional, e, portanto, não 

estão subordinadas ao Poder Legislativo. Nesse sentido, já decidiu o STF: “A posição constitucional dos Tribunais de 

Contas – órgãos investidos de autonomia jurídica – inexistência de qualquer vínculo de subordinação institucional ao  

poder  legislativo  –  atribuições  do  Tribunal  de  Contas  que  traduzem  direta  emanação  da  própria  Constituição  da  

República. Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, não se achando  

subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários  

nem organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por  

isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo,  mas traduz emanação que resulta, primariamente, da  

própria Constituição da República. Doutrina. Precedentes.” (ADI 4.190-MC-REF, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 

em 10-3-2010, Plenário, DJE de 11-6-2010.) 

Também está incorreta a alternativa “D“, pois, segundo a CF, as Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais 

de  Contas  respectivos,  que  serão  integrantes  por  7  (sete)  conselheiros,  e  não  (onze)  como  consta  da  referido 

enunciado. Fundamento: Art. 75, parág. único, da CF.

Diante do exposto,  como a questão apresentou duas alternativas incorretas,  e  o enunciado apontava para indicar 

apenas uma alternativa incorreta, recurso deferido e a questão deve ser anulada.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 63

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 62

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 61

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 60

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
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JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que apesar do tema impugnado ser constantemente aventado pela doutrina quando da análise da recepção da lei 

4.320/64 pela Constituição Federal Brasileira de 1988, que a mesma foi recepcionada como lei complementar, com a 

perspectiva de sua convivência com o atual regime constitucional.

Dessa forma, a alternativa apontada como correta no gabarito preliminar está incorreta, não havendo alternativa correta 

para a questão.

Portanto, em atenção ao princípio da boa-fé e vinculação ao instrumento convocatório dá-se provimento aos recursos 

interpostos da questão para o fim de que seja a mesma anulada, portanto recurso deferido.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 64

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 63

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 62

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 61

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que o gabarito será alterado de alternativa “E” para “C”, tendo em vista que a assertiva IV está incorreta,  na medida 

em que somente as assertivas I, II e III estão corretas, devendo, ser alterada a resposta atribuída como correta pelo 

gabarito provisório para ser considerada como resposta correta no gabarito definitiva apenas a alternativa que considere 

somente as assertivas “I”, “II” e “III” como corretas. Portanto, recurso deferido e o gabarito será alterado da alternativa  

“E” para “C”,

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 68

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 67

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 66

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 65

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista a redação da assertiva III causa erro na interpretação tornando-a errada.

Desta forma o recurso será deferido uma vez que não há alternativa que contemple “Apenas I e II”.

Portanto, recurso deferido e a questão deve ser anulada.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 76

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 75

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 80

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 79

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista  a fundamentação dos recursos protocolados, ante a divergência entre a 
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Súmula  726  do  STF  e  julgados  posteriores  à  mesma,  referidos  nas  razões  recursais,  não  há  como pretender  a 

manutenção  da  assertiva  “III” como integralmente  correta  e,  à  míngua  de  alternativa  que  contemple  as  demais 

assertivas. Portanto, recurso deferido.

CARGO 401: SUBPROCURADOR DE CONTAS

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 99

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 98

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 97

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 100

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista que a assertiva III não está correta.

Desta forma o recurso será deferido uma vez que não há alternativa que contemple “Apenas I.

Portanto, recurso deferido e a questão deve ser ANULADA.

Art. 2º –  O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br 

Art. 3º  –  Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido 

considerados improcedentes.

Maringá, 27 de Novembro de 2012.

AOCP – Concursos Públicos

http://www.aocp.com.br/

