
ESPELHO DE CORREÇÃO QUESTÕES DISCURSIVAS

CONSIDERAÇÕES MENCIONADAS NO EDITAL SOBRE A CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

11.4 A prova subjetiva I será composta por 05 (cinco) questões referentes aos conteúdos programáticos 

de  Direito  Constitucional,  Direito  Financeiro  e  Contabilidade  Pública,  anexo  deste  Edital,  e  terá 

duração  de  04  horas,  incluído  o  tempo  de transcrição  do  texto  para  folha  da  VERSÃO 

DEFINITIVA.

11.5 O candidato disporá de 45 (quarenta e cinco) linhas, no máximo, para elaborar a resposta de 

cada questão da prova subjetiva I, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

máxima permitida para a elaboração de seu texto.

11.6 A prova subjetiva I terá o valor total de 100,00 pontos, sendo 20,00 pontos para cada questão. O 

candidato deverá obter 50,00 (cinquenta) pontos ou mais na prova subjetiva I para ser considerado 

aprovado na referida prova.

11.7 No  julgamento  da  prova  subjetiva  I,  a  Banca  Examinadora  apreciará  o  conhecimento  técnico-

científico sobre a matéria, bem como a adequada utilização do vernáculo. 

11.8 A prova subjetiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o atendimento ao tema proposto na questão e o conhecimento jurídico demonstrado;

b) a clareza de argumentação/senso crítico;

c) a seletividade de informação;

d) a utilização adequada da Língua Portuguesa;

11.9 O candidato terá sua prova subjetiva I avaliada com nota 0 (zero) se:

a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou 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);

11.10 A correção da prova subjetiva I  será realizada por uma Banca Examinadora,  a qual avaliará os 

aspectos dispostos no subitem 11.8, atribuindo uma única nota para cada questão, sendo a nota total  

da prova a soma das notas atribuídas a cada questão da referida prova, conforme as disposições 

contidas na Tabela 9.1 deste Edital.
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Questão 01

Considerando os dispositivos da Constituição Federal, discorra sobre o tema: “Ministério Público de Contas”, 

manifestando-se  expressamente  sobre:  a)  a  sua  origem;  b)  a  existência  de  independência  funcional;  c) 

subordinação entre os membros do Ministério Público de Contas e os membros do Tribunal de Contas; d) as 

atividades dos membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas; e) a criação do Conselho 

Nacional dos Tribunais de Contas.

Resposta:  Espera-se que o candidato em sua resposta, manifeste-se sobre os tópicos relacionados na 

pergunta, tratando especificamente sobre: a) a origem do Ministério Público de Contas: O Ministério Público 

que oficia perante as Cortes de Contas é instituição centenária, concebida no sistema de Controle Externo  

brasileiro e que, após 1988, ganhou inquestionável assento constitucional (arts. 130 e 73, § 2o, I); b) a  

existência de independência funcional: O Supremo Tribunal Federal, afirmou que os membros do Parquet  

de Contas possuem independência de atuação perante os poderes do Estado, a começar pela Corte junto à 

qual  oficiam (Constituição Federal  artigos 130 e 75).  (ADI  160/TO).  A garantia  constitucional  influencia  

diretamente as legislações acerca da organização do Ministério Público de Contas quando, principalmente 

os princípios de unidade, indivisibilidade e independência do órgão; reafirmam a sua função de defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; conferem aos 

regimentos internos próprios do MP a sua organização; c) subordinação entre os membros do Ministério 

Público de Contas e os membros do Tribunal de Contas: De acordo com o princípio constitucional da plena  

independência, não há hierarquização ou subordinação entre os membros do Ministério Público de Contas e 

os membros dos Tribunais de Contas. A garantia de independência funcional assegura aos membros do 

Ministério Público não só autogoverno quanto aos aspectos internos de correição e de vitaliciamento, mas, 

também, no que se refere ao modo, conteúdo e intensidade de sua atuação, somente superintendidos por 

órgão ligado à própria instituição,  quer dizer,  que possua idêntico regime jurídico;  d) as atividades dos  

membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas: As atividades do MP de Contas, não 

se resumem à formulação de pareceres ou recursos nos expedientes submetidos às Cortes de Contas, mas 

sim a missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime  

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com a adoção das medidas pertinentes 

tendentes à preservação da boa administração pública, e ainda a possibilidade de Contas promover, isolada 

ou conjuntamente, investigações para a propositura de representações, emitindo recomendações, atuando 

em forças-tarefas, firmando compromissos de ajustamento, entre outros; e) a criação do Conselho Nacional 

dos Tribunais de Contas: A independência não exclui a possibilidade da existência de um “controle interno” 

heterogêneo,  ao  cargo  de  Conselhos  Nacionais,  mas  estes  órgãos  devem  deter  características 

legitimadoras  para  a  sua  atuação,  preservando  a  “cláusula  de  garantia”  decorrente  do  art.  130  da 

Constituição Federal. O candidato deve demonstrar, também, coerência na exposição das ideias e temas, 

objetividade e atenção ao que dispõe as normas gramaticais da língua portuguesa, bem como elementos 

extras, demonstrando seu domínio do tema.
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Questão 02

Discorra  sobre o tema: “Controle de  Constitucionalidade Brasileiro” manifestando-se sobre o exercício do 

controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas.

Resposta: Espera-se que o candidato em sua resposta, manifeste-se sobre a pergunta exposta, tratando 

especificamente sobre o controle de Constitucionalidade Brasileiro que estabelece que a constitucionalidade 

de leis ou atos normativos vigentes é controlada pelo Poder Judiciário (sistema jurisdicional de controle –  

difuso e concentrado).

Manifeste-se sobre a  competência ao Tribunal de Contas para apreciar a constitucionalidade de leis ou atos  

normativos do Poder Público, inclusive com amparo na Súmula nº 347 do Supremo Tribunal Federal.

E,  ainda,  desenvolva argumentação se a ordem constitucional inaugurada com a Constituição de 1988 

admite que o Tribunal de Contas exerça o controle pela via difusa, afastando a aplicação de uma lei sob 

fundamento de inconstitucionalidade.

Ao final, mencione a preocupação dos Ministros do STF, em especial o posicionamento do Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes acerca da necessidade de se reapreciar a subsistência da Súmula nº 347 em face da 

ordem constitucional  estabelecida  pela  Constituição  de  1988.  O  candidato  deve,  também,  demonstrar  

coerência na exposição das ideias e temas, objetividade e atenção ao que dispõe as normas gramaticais da 

língua portuguesa, bem como elementos extras, demonstrando seu domínio do tema.

DIREITO FINANCEIRO

Questão 03

A Constituição  Federal  Brasileira  de  1988  trouxe  no  inciso  II  do  §  9º  de  seu  art.  165  a  possibilidade  de  

instituição e funcionamento de fundos.  O que se  pode entender  sobre fundos neste  contexto,  qual  a  sua 

utilidade, qual(is) seria(m) o(s) requisito(s) para sua instituição e de que modo poderia(m) vir a funcionar?

Resposta: Espera-se do candidato que trate em sua resposta do conceito e função dos fundos desde a 

perspectiva do direito financeiro tal qual reservas de receitas públicas visando a consecução do interesse  

público. Deverá o candidato tratar dos mecanismos de controle dos fundos, os quais podem ser criados pela  

lei que os institui, sem prejuízo da fiscalização pelos Tribunais de Contas e Poder Legislativo. Abordagem de 

características dos fundos referidos no enunciado tais como seu saldo no exercício financeiro, o qual, salvo  

disposição em contrário na lei que cria o fundo, seu saldo do exercício financeiro anterior irá para o mesmo 

fundo no exercício seguinte. Cuida-se de esperar que o candidato apresente a disciplina normativa dos 

fundos, tanto na Constituição Federal como na legislação infra-constitucional, bem como dos princípios que 

regem a matéria e suas exceções, como no caso do afastamento do princípio da unidade de tesouraria e 

outros (não vinculação de receitas e especialidade), buscando a realização de uma análise crítica acerca do 

tema abordando pontos positivos e negativos dos fundos (ex:  afastamento do controle  do legislativo e  

consequente  déficit  democrático),  bem  assim  são  requisitos  indispensáveis  a  boa  fluência  do  texto, 

coerência na exposição das ideias e temas, objetividade e atenção ao que dispõe as normas gramaticais da 

língua  portuguesa,  ademais  o  uso  de  elementos  extras  que  o  candidato  trouxer  para  a  resposta,  
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demonstrando seu domínio do tema.

Questão 04

Determinado órgão público se  beneficiou de  serviços prestados por  uma empresa particular.  A 

aludida empresa, contudo, não fora remunerada pela Administração Pública por conta dos serviços 

prestados ao argumento de que referidos serviços, embora prestados correta e satisfatoriamente, 

foram contratados sem a devida observância do processo licitatório de modo que, diante desta 

flagrante ilegalidade na contratação, não haveria outra saída que senão declarar sua nulidade e, por 

conseguinte, não haveria como a deferir a remuneração da empresa privada pelos serviços que teria 

prestado em favor do Estado. Tal posição da Administração Pública gerou insatisfação no seio da 

direção da empresa, a qual alegou ter prestado os serviços de boa-fé.

No caso hipotético acima, desde a perspectiva do direito financeiro, a posição da Administração 

Pública ao não efetuar a remuneração da empresa pelos serviços prestados estaria correta? Haveria 

a possibilidade de ser efetuado o referido pagamento? Qual(is) o(s) procedimento(s) correto(s) a 

ser(em) adotado(s) neste tipo de situação? Fundamente.

Resposta: Espera-se do candidato a capacidade de argumentar a possibilidade de pagamento através do 

emprego  do  procedimento  de  reconhecimento  de  dívida,  sendo  que  o  emprego  de  dita  terminologia 

(“reconhecimento  de  dívida”).  Deverá  o  candidato  veicular  e  desenvolver  o  princípio  da  moralidade 

administrativa  o  qual  vedaria  o  enriquecimento  ilícito  da  administração  pública,  ensejando,  assim,  a  

possibilidade de pagamento pelos serviços prestados, acaso comprovada boa-fé e que os preços fossem 

compatíveis com os de mercado, havendo o candidato que contemplar o rito da despesa pública - empenho,  

liquidação e pagamento, bem como fundamentar sua resposta tanto na doutrina, jurisprudência, quanto na  

legislação (exemplos: conjugação dos arts. 37, 58 e 62 da Lei 4.320/64, bem como do Acórdão 43/2007 do 

TCU),  trazendo  também  o  tema  de  apuração  da  responsabilidade  dos  envolvidos.  São  requisitos 

indispensáveis a boa fluência do texto, coerência na exposição das ideias e temas, objetividade e atenção 

ao que dispõe as normas gramaticais da língua portuguesa, ademais o uso de elementos extras que o  

candidato trouxer para a resposta, demonstrando seu domínio do tema.

CONTABILIDADE PÚBLICA

Questão 05

O Balanço  Patrimonial,  no  âmbito  da  Contabilidade  Pública,  é  uma demonstração  contábil  que 

evidencia quantitativamente e qualitativamente a situação patrimonial da entidade pública. Sobre 

essa demonstração, apresente e defina de forma objetiva: as contas representativas do patrimônio 

público  e  as  contas  de  compensação;  a  segregação  das  contas  com  base  nos  atributos  de 

conversibilidade e exigibilidade bem como a classificação e os critérios que devem ser satisfeitos 

para essa segregação; o viés orçamentário conferido pela Lei 4.320/64 ao Balanço Patrimonial.

Resposta: Ativo: são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais 
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se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. 

Passivo:  são obrigações presentes da entidade,  derivadas de eventos passados,  cujos pagamentos se 

esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou 

potencial de serviços. 

Patrimônio Líquido: é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. 

Contas de Compensação: compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em "circulante" e "não circulante". Para 

tanto, os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: 

estarem disponíveis para realização imediata; tiverem a expectativa de realização até o término do exercício  

seguinte. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. 

Já os passivos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem um dos seguintes critérios: 

corresponderem a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; corresponderem a valores de terceiros  

ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, independentemente  

do prazo de exigibilidade. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes. 

O viés orçamentário atribuído ao Balanço Patrimonial é que ele separa o Ativo e Passivo em dois grandes 

grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o 

compõem: Ativo Financeiro; Ativo Permanente; Passivo Financeiro; Passivo Permanente; Saldo Patrimonial 

e as Contas de Compensação. 

Maringá, 11 de Janeiro de 2.013.
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