
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 16.18 do Edital  de Abertura nº 

01/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar.

Art. 1º -  Conforme subitem 16.10 do Edital de Abertura n° 01/2011, 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.

AUDITOR 
PROVA 01 - QUESTÃO Nº 03
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 02
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 01
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 10
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  “C” para  alternativa  “D”,  pois  a  expressão  “reproduzidas”  concorda  com  a 

expressão “imagens alegóricas”, mas pode flexionar em “reproduzidos” e concordar,  nesse caso específico” com a 

expressão “instantes descontextualizados”, visto que tanto as imagens quanto os instantes são passíveis de serem 

reproduzidos. Portanto, recurso deferido.

AUDITOR 
PROVA 01 - QUESTÃO Nº 06
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 05
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 04
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 03
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: 

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

mesma será anulada, por não apresentar nenhuma alternativa correta. Portanto, recurso deferido.

AUDITOR 
PROVA 01 - QUESTÃO Nº 15
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 14
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 13
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 12
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 diversas dúvidas na interpretação do texto, principalmente no que se refere a 

compra a ser efetuada FOB ou CIF. Portanto, recurso deferido. 

AUDITOR 
PROVA 01 - QUESTÃO Nº 20
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 19
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 18
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 17
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: 

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

mesma será anulada, apesar do risco de negócio atender a todo o contexto da entidade e ser abrangente contemplando 

o risco inerente, de fato, não há alternativa específica sobre risco de negócio. Portanto, a questão deve ser anulada.
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AUDITOR 
PROVA 01 - QUESTÃO Nº 27
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 26
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 35
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 34
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 duas alternativas corretas “B” e “D”, uma vez que as colocações dos candidatos 

procedem em termos da divergência de  quantitativo de princípios. Além disso, a questão também solicita que seja 

respondido a respeito de três princípios, quais sejam, os princípios da unidade, da universalidade e do orçamento bruto, 

conforme  apresentado  por  Sanson  (2009),  p.65,  “Em  geral,  esses  princípios  refletem  práticas  consagradas  de 

Contabilidade Pública, como é o caso de que cada unidade governamental deve ter apenas um orçamento (unidade), 

de que esse orçamento deve cobrir todas as receitas e despesas (universalidade) e de que não deve haver deduções 

de receitas de alguma despesa, colocando-se apenas resultados líquidos (orçamento bruto).” Assim, tendo em vista as 

divergências quanto ao quantitativo de princípios, porém a especificidade da segunda parte da questão, anula-se a 

questão.

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 33
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 32
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 31
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 30
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 no cálculo da resposta.  A resposta correta não é contemplada nas 

alternativas, conforme demonstrado abaixo. Portanto, recurso deferido.

Valor do empréstimo 50000 dólares   94.000,00 reais

Prazo 60 dias 2 meses

Taxa de juros 1% ao mês capitalizados mensalmente

Valor do empréstimo no vencimento 94000 * (1 + 0,01)2 =   95.889,40 reais

Valor do contrato futuro 50000 dólares

Prazo 60 dias 2 meses

Cotação do dólar na contratação 1,88

Cotação do dólar no vencimento 1,96

Valor do contrato futuro no 
vencimento

50000 * 1,96 =   98.000,00 reais

Resultado líquido 98.000,00 - 95.889,40 =  GANHO DE    2.110,60 reais

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 48
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 47
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 46
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 55
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: 
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Prezados Candidatos,  em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a redação do art. 12 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c)  os  nascidos  no estrangeiro  de  pai  brasileiro  ou  de  mãe brasileira,  desde que sejam registrados  em repartição 

brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 

atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

Em razão de não ter sido mencionado o fator temporal “em qualquer tempo depois de atingida a maioridade” faz com 

que a alternativa seja considerada incorreta. Portanto, recurso deferido.

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 55
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 54
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 53
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 52
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 “D”,  tendo em vista a redação do art. 52 da Constituição Federal, que 

assim dispõe:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.

Portanto, recurso deferido.

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 56
PROVA 02 -  QUESTÃO Nº 70
PROVA 03 - QUESTÃO Nº 69
PROVA 04 - QUESTÃO Nº 68
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 “C” para “D”, pois  ao contrário do que pretende alegar um dos recorrentes, o item 

II da questão recorrida está incorreto.

Isso porque, o Poder de Polícia não retira um direito pessoal do administrado, mas somente limita ou restringe direitos.

Para ilustrar, cite-se o art. 78 do Código Tributário Nacional, o qual muito bem define o Poder de Policia, veja:

“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à  

higiene,  à  ordem,  aos  costumes,  à  disciplina da  produção e do mercado,  ao  exercício  de atividades  econômicas  

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos.” (fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm) grifo nosso.

Na mesma linha, a ilustre doutrinadora Fernanda Marinela nos ensina que “Poder de Policia é um instrumento conferido  

ao administrador que lhe permite condicionar, restringir,  frenar o exercício da atividade, o uso e gozo de bens e direitos  

pelos particulares, em nome do interesse da coletividade.”grifo nosso.  (Direito Administrativo/ Fernanda Marinela. – 

5.ed. – Niterói: Impetus, 2011, p.215.)

Portanto, não é correto afirmar que o Poder de Polícia retira direitos dos administrados, pelo que, o item II da questão 

não pode ser considerado correto.

Todavia, no que tange ao item III, com razão os recorrentes ao argumentarem que a assertiva nele constante encontra-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc54.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
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se correta.

Isso porque, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante são no sentido de que os atos expressivos de 

Poder Público, dentre eles a policia administrativa, não podem ser delegados aos particulares, sendo nesse sentido a 

Lição de Fernanda Marinela em: Direito Administrativo/ Fernanda Marinela. – 5.ed. – Niterói: Impetus, 2011, p.219.

Contudo, explica a referida doutrinadora que “certos atos materiais, que precedem atos jurídicos de polícia, podem ser  

praticados  por  particulares,  mediante  delegação propriamente  dita  ou  em decorrência  de  um simples  contrato  de  

prestação de serviços”.  

Dessa forma, é correto o item III da questão recorrida.

Portanto, verifica-se que o único item incorreto da questão é o de nº II, nos termos da fundamentação supra.

Assim sendo, deve ser alterado o gabarito preliminar, de modo que seja indicada como correta a alternativa de letra 

“D”, a qual aponta como corretos os itens (Apenas I, III e IV.)

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, 31 de Janeiro o de 2.012.

AOCP – Concursos Públicos

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

