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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 NADIA SEMPREBON DOS SANTOS, candidata inscrita para o cargo de Recepcionista 
no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de 
Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 39 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que a questão apresenta erro de 
editoração na alternativa D, dada como correta no gabarito preliminar. 
 
 É o breve relatório. Decido 
 
 Em sua justificativa a candidata recorrente alega que na referida alternativa consta a 
palavra “Operador”, quando o correto seria “operadora” 
 
 Realmente ocorreu um erro de digitação, e ao invés do termo “Código da Operadora” 
constou “Código da Operador”. 
 
 A questão trata da forma de fazer uma ligação internacional e desta forma não há o 
que confundir Operadora com operador, pois, em se tratado de serviço de telefonia conclui-se 
que o correto só pode ser “Operadora”. 
 
 Não há como falar em indução a erro na resolução da questão até porque o termo está 
no feminino “da operador”. Também se tivéssemos utilizado “do operador” estaria totalmente 
correto, pois estaria se referindo ao “operador do sistema”. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 SAULO SCHIRMANN, candidato inscrita para o cargo de Mecânico no Concurso 
Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso 
do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 29 aplicada aos 
candidatos do referido cargo, alegando que a questão não possui nenhuma alternativa correta. 
 
 Para justifica seu recurso o candidato desenvolve o problema encontrando solução 
diferente daquelas apresentas nas alternativas da pergunta. 
 
 É o breve relatório. Decido 
 
 A solução do problema é uma regra de três simples inversa, cujo resultado está 
devidamente inserido na opção “A” da questão, ou seja 60 dias. 
 
 Assim temos: 
Pacientes 30 – Dias 40 
Pacientes 20 – Dias  x 
 
Tratando-se de uma regra de três inversa, ou seja, diminui o número de pacientes, aumenta o 
número de dias. 
 
Assim temos que a seguinte proporção: 30 :: 40 
                                                                 20      x 
 
Invertendo-se o segundo termo, temos 
 
30 :: x_  = 60 DIAS 
20    40                                                           
  
Ante ao exposto, considerando que a questão não padece de nenhuma irregularidade, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 LARISSA APARECIDA TAROCO LOPES, candidata inscrita para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 21 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o 
enunciado da questão está incompleto, dificultando a compreensão da pergunta. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 Analisando a referida questão verifica-se que há o omissão de um verbo que torna a 
pergunta incompleta. 
 
 Todavia, pelo enunciado proposto, basta um simples raciocínio para deduzir-se que o 
verbo só poderia ser, “estariam”, “chegariam” ou “partiriam”. 
 
 Qualquer que fosse a opção escolhida a solução do problema seria feita da mesma 
forma e o resultado do problema seria o mesmo, portanto, a omissão verificada não interferiu 
na interpretação da questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MARCIA TOSHIE ITO, candidata inscrita para o cargo de Agente de Combate a 
Endemias no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 21 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o enunciado da 
questão está incompleto, dificultando a compreensão da pergunta. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 Analisando a referida questão verifica-se que há o omissão de um verbo que torna a 
pergunta incompleta. 
 
 Todavia, pelo enunciado proposto, basta um simples raciocínio para deduzir-se que o 
verbo só poderia ser, “estariam”, “chegariam” ou “partiriam”. 
 
 Qualquer que fosse a opção escolhida a solução do problema seria feita da mesma 
forma e o resultado do problema seria o mesmo, portanto, a omissão verificada não interferiu 
na interpretação da questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA, candidata inscrita para o cargo de Atendente Infantil 
no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de 
Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 21 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o enunciado da questão contém erro, 
dificultando a compreensão da pergunta. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 Analisando a referida questão verifica-se que um valor de R$ 250,00 foi grafado de 
forma incorreta, ou seja, R$. 250,. 
 
 Pela simples leitura do problema pode-se constatar que o valor correto é R$ 250,00, 
visto que o outro valor que complementa a questão é R$ 350,00, ficando evidente que se trata 
de valor em reais, tendo sido apenas omitido as casas dos centavos. 
 
 Tal erro não justifica a anulação da questão, pois, para sua resolução, pode-se omitir a 
casas dos centavos, conforme demonstramos abaixo: 
 
250x + 1.500 = 350x – 500        
100x = 2.000 
X = 20 
 
 Portanto, a equipe tem 20 atletas, conforme consta na alternativa “A”. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 ARLINE GONÇALVES RODRIGUES, candidata inscrita para o cargo de Assistente de 
Limpeza e Serviços Diversos no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 21 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o 
enunciado da questão contém erro, dificultando a compreensão da pergunta. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 Analisando a referida questão verifica-se que um valor de R$ 250,00 foi grafado de 
forma incorreta, ou seja, R$. 250,. 
 
 Pela simples leitura do problema pode-se constatar que o valor correto é R$ 250,00, 
visto que o outro valor que complementa a questão é R$ 350,00, ficando evidente que se trata 
de valor em reais, tendo sido apenas omitido as casas dos centavos. 
 
 Tal erro não justifica a anulação da questão, pois, para sua resolução, pode-se omitir a 
casas dos centavos, conforme demonstramos abaixo: 
 
250x + 1.500 = 350x – 500        
100x = 2.000 
X = 20 
 
 Portanto, a equipe tem 20 atletas, conforme consta na alternativa “A”. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 PAOLA OLIVEIRA MELO, candidata inscrita para o cargo de Atendente Infantil no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 21 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o enunciado da questão contém erro, 
dificultando a compreensão da pergunta. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 Analisando a referida questão verifica-se que um valor de R$ 250,00 foi grafado de 
forma incorreta, ou seja, R$. 250,. 
 
 Pela simples leitura do problema pode-se constatar que o valor correto é R$ 250,00, 
visto que o outro valor que complementa a questão é R$ 350,00, ficando evidente que se trata 
de valor em reais, tendo sido apenas omitido as casas dos centavos. 
 
 Tal erro não justifica a anulação da questão, pois, para sua resolução, pode-se omitir a 
casas dos centavos, conforme demonstramos abaixo: 
 
250x + 1.500 = 350x – 500        
100x = 2.000 
X = 20 
 
 Portanto, a equipe tem 20 atletas, conforme consta na alternativa “A”. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que o erro da questão não leva o candidato a 
interpretar de forma errônea a questão, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 23 de maio de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 JULIÉLEN JANUÁRIO MOURA, candidata inscrita para o cargo de Agente Comunitário 
de Saúde no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 39 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que o enunciado da 
questão contém erro de formulação. 
  
 É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, e que a mesma está de acordo com o livro Caderno de Atenção 
Básica: Vigilância em Saúde: Zoonoses do Ministério da Saúde de 2009. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MIKAELA DE REZENDE PEREIRA, candidata inscrita para o cargo de Enfermeiro no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 19 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão deve ser anulada ou trocada a 
alternativa para letra “D” 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, e que a mesma está de acordo com o livro Caderno Tuberculose na 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde de 2011. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MIKAELA DE REZENDE PEREIRA, candidata inscrita para o cargo de Enfermeiro no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 29 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão deve ser anulada, visto que se 
refere a um conteúdo não previsto no Edital. 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o Edital 001/2016 traz o campo de “aspectos éticos e legais 
do exercício profissional” 
 
 Dentro desse tópico engloba-se as resoluções e leis pertinentes para o exercício da 
profissão de enfermeiro. 
 
 Ante ao exposto, e considerando a questão está corretamente formulada, julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 JULLY ANNE AQUINO FERREIRA, candidata inscrita para o cargo de Enfermeiro no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 29 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão deve ser anulada, visto que se 
refere a um conteúdo não previsto no Edital. 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o Edital 001/2016 traz o campo de “aspectos éticos e legais 
do exercício profissional” 
 
 Dentro desse tópico engloba-se as resoluções e leis pertinentes para o exercício da 
profissão de enfermeiro. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 JULLY ANNE AQUINO FERREIRA, candidata inscrita para o cargo de Enfermeiro no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 40 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão deve ser anulada, visto que se 
refere a um conteúdo não previsto no Edital. 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o Edital 001/2016 traz o campo de “aspectos éticos e legais 
do exercício profissional” 
 
 Dentro desse tópico engloba-se as resoluções e leis pertinentes para o exercício da 
profissão de enfermeiro. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MIKAELA DE REZENDE PEREIRA, candidata inscrita para o cargo de Enfermeiro no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da questão nº 40 
aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão deve ser anulada, visto que se 
refere a um conteúdo não previsto no Edital. 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o Edital 001/2016 traz o campo de “aspectos éticos e legais 
do exercício profissional” 
 
 Dentro desse tópico engloba-se as resoluções e leis pertinentes para o exercício da 
profissão de enfermeiro. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rua Marechal Rondon nº 2052 – Conj. 05 – Centro 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul 

CEP 79002-201 – Telefones: (67) 3025-5895 – (67) 8132-4070 

e-mail: vale@valeconsultoria. com. br 

humberto_vale@hotmail.com 

 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 SUELLEN TORATTI DOS SANTOS, candidata inscrita para o cargo de Assistente 
Social no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 02 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando a questão  deve revista pois 
a mesma se contradiz com a questão nº 05 da mesma prova. 
  
É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade visto que as questões nº 02 e 05 não apresentam conteúdos em 
comum. A primeira analisa as características do gênero textual e tem como orientação marcar 
a alternativa incorreta. A outra questiona sobre o uso de aspas em determinado trecho do texto 
e orienta marcar a alternativa incorreta. 
 
 Ante ao exposto, e considerando a questão está corretamente formulada julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 SUELLEN TORATTI DOS SANTOS, candidata inscrita para o cargo de Assistente 
Social no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 05 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que a questão está 
formulada de forma incorreta, afirmando que é não é um texto de jornalismo opinativo no qual a 
recorrente discorda, afirmando ser jornalismo opinativo.  
 

É o breve relatório. Decido 
 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o objeto da questão 05 é o uso de aspas e não 
características do gênero textual. Na elaboração do texto foram utilizadas aspas simples e 
aspas duplas. Aspas simples usadas como recurso para retirar e destacar trechos do texto que 
já se encontravam entre aspas. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 ROSA MARIA DIAS DE ALMEIDA, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 05 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que a questão está 
formulada de forma incorreta, constando duas alternativas corretas. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o objeto da questão 05 é o uso de aspas e não 
características do gênero textual. Na elaboração do texto foram utilizadas aspas simples e 
aspas duplas. Aspas simples usadas como recurso para retirar e destacar trechos do texto que 
já se encontravam entre aspas. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 DEMÉTRIA DUTRA DUARTE, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 05 aplicada aos candidatos do referido cargo, alegando que a questão está 
formulada de forma incorreta, constando duas alternativas corretas. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido a autora da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, visto que o objeto da questão 05 é o uso de aspas e não 
características do gênero textual. Na elaboração do texto foram utilizadas aspas simples e 
aspas duplas. Aspas simples usadas como recurso para retirar e destacar trechos do texto que 
já se encontravam entre aspas. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENAN KATALINO FERREIRA GOMES LOPES, candidato inscrito para o cargo de 
Fiscal de Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, 
solicitando a alteração do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é 
aquela apresentada no gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL MAMORÉ DE LEON, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a alteração 
do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é aquela apresentada no 
gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
alteração do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é aquela 
apresentada no gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
alteração do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é aquela 
apresentada no gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada julga-se o 
presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 ROSELY LACERDA MIYADI, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a alteração 
do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é aquela apresentada no 
gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 



 

 

Rua Marechal Rondon nº 2052 – Conj. 05 – Centro 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul 

CEP 79002-201 – Telefones: (67) 3025-5895 – (67) 8132-4070 

e-mail: vale@valeconsultoria. com. br 

humberto_vale@hotmail.com 

 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 LICINEI DE SOUZA DOMINGUES, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
alteração do gabarito da questão nº 16, visto que a alternativa correta não é aquela 
apresentada no gabarito preliminar. 

 
É o breve relatório. Decido 

 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Há questionamento que a expressão verdadeiro,  no final da alternativa, torna-a 
errada. Inverídico visto que todos “Os atos editados pela administração presumem-se 
verdadeiros até prova em contrário” Deve-se provar que é ilegítimo e deve-se provar que são 
verdadeiros. 
 
  Assim ensina o mestre Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, em sua obra, 
Direito Administrativo Descomplicado, 23ª ed. Quando cita a ilustre profª. Maria Sylvia Di Pietro, 
pag. 529: 
 
 “É oportuno registrar, por fim, que a referida autora desmembra o atributo da presunção 
de legitimidade em duas facetas, uma relativa ao plano normativo e outra ao plano fático, desta 
forma:  

a)  presunção de legitimidade, significando que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica pela administração foram corretas; 

b) Presunção de veracidade, significando que os fatos alegado pela administração 
existem, ocorreram, são verdadeiros’. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 LICINEI DE SOUZA DOMINGUES, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 17, visto que a alternativa “c” está editada incorretamente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Preliminarmente, cabe esclarecer que no momento da realização da prova foi 

constatado o erro de grafia na alternativa “C” da questão e recomendado aos candidatos que já 
procedessem a devida correção. 
 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Os candidatos alegam que o erro na editoração da alternativa c), atribuindo duplamente 
a alternativa II como correta, altera todas as perspectivas possíveis para uma alternativa 
correta. Considerando que todas as alternativas estão corretas, o erro na grafia, não 
impossibilitou ou modificou o conteúdo das respectivas alternativas, não impossibilitando o 
candidato a interpretação ou entendimento do conteúdo. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL MAMORÉ LEON, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 17, visto que a alternativa “c” está editada incorretamente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Preliminarmente, cabe esclarecer que no momento da realização da prova foi 

constatado o erro de grafia na alternativa “C” da questão e recomendado aos candidatos que já 
procedessem a devida correção. 
 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Os candidatos alegam que o erro na editoração da alternativa c), atribuindo duplamente 
a alternativa II como correta, altera todas as perspectivas possíveis para uma alternativa 
correta. Considerando que todas as alternativas estão corretas, o erro na grafia, não 
impossibilitou ou modificou o conteúdo das respectivas alternativas, não impossibilitando o 
candidato a interpretação ou entendimento do conteúdo. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 17, visto que a alternativa “c” está editada incorretamente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Preliminarmente, cabe esclarecer que no momento da realização da prova foi 

constatado o erro de grafia na alternativa “C” da questão e recomendado aos candidatos que já 
procedessem a devida correção. 
 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Os candidatos alegam que o erro na editoração da alternativa c), atribuindo duplamente 
a alternativa II como correta, altera todas as perspectivas possíveis para uma alternativa 
correta. Considerando que todas as alternativas estão corretas, o erro na grafia, não 
impossibilitou ou modificou o conteúdo das respectivas alternativas, não impossibilitando o 
candidato a interpretação ou entendimento do conteúdo. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 17, visto que a alternativa “c” está editada incorretamente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Preliminarmente, cabe esclarecer que no momento da realização da prova foi 

constatado o erro de grafia na alternativa “C” da questão e recomendado aos candidatos que já 
procedessem a devida correção. 
 
 O recurso foi submetido ao autor da prova a qual reitera que a questão não contém 
nenhuma irregularidade, manifestando-se nos seguintes termos: 
 
 Os candidatos alegam que o erro na editoração da alternativa c), atribuindo duplamente 
a alternativa II como correta, altera todas as perspectivas possíveis para uma alternativa 
correta. Considerando que todas as alternativas estão corretas, o erro na grafia, não 
impossibilitou ou modificou o conteúdo das respectivas alternativas, não impossibilitando o 
candidato a interpretação ou entendimento do conteúdo. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 20, sob a alegação que a matéria referente a questão não está contida 
no conteúdo programático do Edital 001/2016 

 
É o breve relatório. Decido 
 

 De acordo com o gabarito preliminar, a única afirmativa errada é a I, devida a palavra 
destacada. 
 
 Quanto as alegações que as Entidades Paraestatais não estão contido no conteúdo 
programático previsto no Edital, salientamos que:  
    
 “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletiva” (Meirelles, Hely Lopes) 
 
 A administração pública apresenta-se da seguinte maneira: 

1) Administração Direta ou Centralizada; 
2) Administração Indireta ou Descentralizada. 

 
A administração Indireta ou descentralizada é aquela atividade administrativa, em que 

o Estado descentraliza o desempenho da atividade para outras pessoas jurídica de direito 
público ou privado. 

 
Integram a Administração Indireta: 
1) Autarquias; 
2) Empresas Públicas; 
3) Sociedades de Economia Mista; 
4) Fundações. 
 
Autarquias é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito público 

interno, com patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração 
pública, ou seja, atribuições estatais específicas. 

 
Entidades Paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou 
serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado, que são: 

• Empresas Públicas; 
• Sociedades de Economia Mista; 
• Fundações. 

 
Portanto, não pertinente o recurso impetrado, alegando que a questão foge do previsto 

em Edital. As empresas paraestatais integram a Administração Indireta, sendo as Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 
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 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  
RAFAEL MAMORÉ DE LEON, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 20, sob a alegação que a matéria referente a questão não está contida no conteúdo 
programático do Edital 001/2016 

 
É o breve relatório. Decido 
 

 De acordo com o gabarito preliminar, a única afirmativa errada é a I, devida a palavra 
destacada. 
 
 Quanto as alegações que as Entidades Paraestatais não estão contido no conteúdo 
programático previsto no Edital, salientamos que:  
    
 “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletiva” (Meirelles, Hely Lopes) 
 
 A administração pública apresenta-se da seguinte maneira: 

3) Administração Direta ou Centralizada; 
4) Administração Indireta ou Descentralizada. 

 
A administração Indireta ou descentralizada é aquela atividade administrativa, em que 

o Estado descentraliza o desempenho da atividade para outras pessoas jurídica de direito 
público ou privado. 

 
Integram a Administração Indireta: 
5) Autarquias; 
6) Empresas Públicas; 
7) Sociedades de Economia Mista; 
8) Fundações. 
 
Autarquias é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito público 

interno, com patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração 
pública, ou seja, atribuições estatais específicas. 

 
Entidades Paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou 
serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado, que são: 

• Empresas Públicas; 
• Sociedades de Economia Mista; 
• Fundações. 

 
Portanto, não pertinente o recurso impetrado, alegando que a questão foge do previsto 

em Edital. As empresas paraestatais integram a Administração Indireta, sendo as Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 
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 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 20, sob a alegação que a matéria referente a questão não está contida 
no conteúdo programático do Edital 001/2016 

 
É o breve relatório. Decido 
 

 De acordo com o gabarito preliminar, a única afirmativa errada é a I, devida a palavra 
destacada. 
 
 Quanto as alegações que as Entidades Paraestatais não estão contido no conteúdo 
programático previsto no Edital, salientamos que:  
    
 “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletiva” (Meirelles, Hely Lopes) 
 
 A administração pública apresenta-se da seguinte maneira: 

5) Administração Direta ou Centralizada; 
6) Administração Indireta ou Descentralizada. 

 
A administração Indireta ou descentralizada é aquela atividade administrativa, em que 

o Estado descentraliza o desempenho da atividade para outras pessoas jurídica de direito 
público ou privado. 

 
Integram a Administração Indireta: 
9) Autarquias; 
10) Empresas Públicas; 
11) Sociedades de Economia Mista; 
12) Fundações. 
 
Autarquias é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito público 

interno, com patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração 
pública, ou seja, atribuições estatais específicas. 

 
Entidades Paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou 
serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado, que são: 

• Empresas Públicas; 
• Sociedades de Economia Mista; 
• Fundações. 
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Portanto, não pertinente o recurso impetrado, alegando que a questão foge do previsto 
em Edital. As empresas paraestatais integram a Administração Indireta, sendo as Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rua Marechal Rondon nº 2052 – Conj. 05 – Centro 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul 

CEP 79002-201 – Telefones: (67) 3025-5895 – (67) 8132-4070 

e-mail: vale@valeconsultoria. com. br 

humberto_vale@hotmail.com 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 ROSELY LACERDA MIYADI, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, 
solicitando a anulação da questão nº 20, sob a alegação que a matéria referente a 
questão não está contida no conteúdo programático do Edital 001/2016 

 
É o breve relatório. Decido 
 

 De acordo com o gabarito preliminar, a única afirmativa errada é a I, devida a 
palavra destacada. 
 
 Quanto as alegações que as Entidades Paraestatais não estão contido no 
conteúdo programático previsto no Edital, salientamos que:  
    
 “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à 
realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletiva” 
(Meirelles, Hely Lopes) 
 
 A administração pública apresenta-se da seguinte maneira: 

7) Administração Direta ou Centralizada; 
8) Administração Indireta ou Descentralizada. 

 
A administração Indireta ou descentralizada é aquela atividade administrativa, 

em que o Estado descentraliza o desempenho da atividade para outras pessoas 
jurídica de direito público ou privado. 

 
Integram a Administração Indireta: 
13) Autarquias; 
14) Empresas Públicas; 
15) Sociedades de Economia Mista; 
16) Fundações. 
 
Autarquias é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito 

público interno, com patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da 
administração pública, ou seja, atribuições estatais específicas. 

 
Entidades Paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, 
obras ou serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado, que são: 

• Empresas Públicas; 
• Sociedades de Economia Mista; 
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• Fundações. 
 

Portanto, não pertinente o recurso impetrado, alegando que a questão foge do 
previsto em Edital. As empresas paraestatais integram a Administração Indireta, sendo 
as Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, 
julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 20, sob a alegação que a matéria referente a questão não está contida 
no conteúdo programático do Edital 001/2016 

 
É o breve relatório. Decido 
 

 De acordo com o gabarito preliminar, a única afirmativa errada é a I, devida a palavra 
destacada. 
 
 Quanto as alegações que as Entidades Paraestatais não estão contido no conteúdo 
programático previsto no Edital, salientamos que:  
    
 “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletiva” (Meirelles, Hely Lopes) 
 
 A administração pública apresenta-se da seguinte maneira: 

9) Administração Direta ou Centralizada; 
10) Administração Indireta ou Descentralizada. 

 
A administração Indireta ou descentralizada é aquela atividade administrativa, em que 

o Estado descentraliza o desempenho da atividade para outras pessoas jurídica de direito 
público ou privado. 

 
Integram a Administração Indireta: 
17) Autarquias; 
18) Empresas Públicas; 
19) Sociedades de Economia Mista; 
20) Fundações. 
 
Autarquias é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito público 

interno, com patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração 
pública, ou seja, atribuições estatais específicas. 

 
Entidades Paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei, com patrimônio público ou misto, para a realização de atividades, obras ou 
serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado, que são: 

• Empresas Públicas; 
• Sociedades de Economia Mista; 
• Fundações. 

 
Portanto, não pertinente o recurso impetrado, alegando que a questão foge do previsto 

em Edital. As empresas paraestatais integram a Administração Indireta, sendo as Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações. 
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 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  

LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 21, sob a alegação que a questão não apresenta nenhuma alternativa 
correta. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Conforme o gabarito preliminar, todas as afirmativas estão corretas. 
 

 Para a execução dos serviços públicos a Administração Pública conta com a 
colaboração de vários agentes públicos, sejam estatutário ou celetista, de forma definitiva ou 
transitória e algumas vezes sem qualquer liame, prestam serviços à Administração Pública ou 
realizam atividades de sua responsabilidade (Gasparim, Diógenes. Direito Administrativo, 
ed.8ª. São Paulo: Saraiva, 2003. Pg. 129). 
 
 Os agentes públicos são classificados em: 
 
 Servidores públicos em sentido amplo (ou agentes administrativos) – São espécie de 
agente públicos onde se encontra o maior número de pessoas naturais exercendo as funções 
públicas, cargos públicos e empregos públicos na administração direta e indireta. São agentes 
administrativos que exercem uma atividade com vinculo e remuneração paga pelo erário (Di 
Pietro, Maria Sylvia Zanela., op.p. 353).  Podem ser classificados como estatutários, 
celetistas ou temporários (Paulo, Marcelo Alexandrino Vicente, op. Cit. P. 125). 
 
 Empregado Público (Celetista) } São contratados para emprego público no regime  da 
CLT. Mas aplicam-se os princípios do direito público, por exemplo: investidura subordinada a  
aprovação prévia em concurso público. Trata-se de regime obrigatório nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista. (Mazza, Alexandre. Direito Administrativo. Ed. Saraiva: São 
Paulo, 2009 – p 159). 
 
 Assim Agentes Administrativos, são os agentes públicos que se vinculam à 
Administração Pública Direta ou às Autarquias por relações profissionais. Sujeitam-se à 
hierarquia funcional; São agentes públicos com regime jurídico único (estatutários); 
Respondem por simples culpa ou dolo pelos atos ilícitos civis, penais ou administrativos que 
praticarem. 
 
 Funcionários de Paraestatais: não são agentes administrativos, todavia seus dirigentes 
são considerados funcionários públicos. 
 Funcionários das Fundações Públicas: São Agentes administrativos. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  
 

ROSELY LACERDA MIYADI, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a anulação da 
questão nº 21, sob a alegação que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Conforme o gabarito preliminar, todas as afirmativas estão corretas. 
 

 Para a execução dos serviços públicos a Administração Pública conta com a 
colaboração de vários agentes públicos, sejam estatutário ou celetista, de forma definitiva ou 
transitória e algumas vezes sem qualquer liame, prestam serviços à Administração Pública ou 
realizam atividades de sua responsabilidade (Gasparim, Diógenes. Direito Administrativo, 
ed.8ª. São Paulo: Saraiva, 2003. Pg. 129). 
 
 Os agentes públicos são classificados em: 
 
 Servidores públicos em sentido amplo (ou agentes administrativos) – São espécie de 
agente públicos onde se encontra o maior número de pessoas naturais exercendo as funções 
públicas, cargos públicos e empregos públicos na administração direta e indireta. São agentes 
administrativos que exercem uma atividade com vinculo e remuneração paga pelo erário (Di 
Pietro, Maria Sylvia Zanela., op.p. 353).  Podem ser classificados como estatutários, 
celetistas ou temporários (Paulo, Marcelo Alexandrino Vicente, op. Cit. P. 125). 
 
 Empregado Público (Celetista) } São contratados para emprego público no regime  da 
CLT. Mas aplicam-se os princípios do direito público, por exemplo: investidura subordinada a  
aprovação prévia em concurso público. Trata-se de regime obrigatório nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista. (Mazza, Alexandre. Direito Administrativo. Ed. Saraiva: São 
Paulo, 2009 – p 159). 
 
 Assim Agentes Administrativos, são os agentes públicos que se vinculam à 
Administração Pública Direta ou às Autarquias por relações profissionais. Sujeitam-se à 
hierarquia funcional; São agentes públicos com regime jurídico único (estatutários); 
Respondem por simples culpa ou dolo pelos atos ilícitos civis, penais ou administrativos que 
praticarem. 
 
 Funcionários de Paraestatais: não são agentes administrativos, todavia seus dirigentes 
são considerados funcionários públicos. 
 Funcionários das Fundações Públicas: São Agentes administrativos. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 21, sob a alegação que a questão não apresenta nenhuma alternativa 
correta. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Conforme o gabarito preliminar, todas as afirmativas estão corretas. 
 

 Para a execução dos serviços públicos a Administração Pública conta com a 
colaboração de vários agentes públicos, sejam estatutário ou celetista, de forma definitiva ou 
transitória e algumas vezes sem qualquer liame, prestam serviços à Administração Pública ou 
realizam atividades de sua responsabilidade (Gasparim, Diógenes. Direito Administrativo, 
ed.8ª. São Paulo: Saraiva, 2003. Pg. 129). 
 
 Os agentes públicos são classificados em: 
 
 Servidores públicos em sentido amplo (ou agentes administrativos) – São espécie de 
agente públicos onde se encontra o maior número de pessoas naturais exercendo as funções 
públicas, cargos públicos e empregos públicos na administração direta e indireta. São agentes 
administrativos que exercem uma atividade com vinculo e remuneração paga pelo erário (Di 
Pietro, Maria Sylvia Zanela., op.p. 353).  Podem ser classificados como estatutários, 
celetistas ou temporários (Paulo, Marcelo Alexandrino Vicente, op. Cit. P. 125). 
 
 Empregado Público (Celetista) } São contratados para emprego público no regime  da 
CLT. Mas aplicam-se os princípios do direito público, por exemplo: investidura subordinada a  
aprovação prévia em concurso público. Trata-se de regime obrigatório nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista. (Mazza, Alexandre. Direito Administrativo. Ed. Saraiva: São 
Paulo, 2009 – p 159). 
 
 Assim Agentes Administrativos, são os agentes públicos que se vinculam à 
Administração Pública Direta ou às Autarquias por relações profissionais. Sujeitam-se à 
hierarquia funcional; São agentes públicos com regime jurídico único (estatutários); 
Respondem por simples culpa ou dolo pelos atos ilícitos civis, penais ou administrativos que 
praticarem. 
 
 Funcionários de Paraestatais: não são agentes administrativos, todavia seus dirigentes 
são considerados funcionários públicos. 
 Funcionários das Fundações Públicas: São Agentes administrativos. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando a 
anulação da questão nº 21, sob a alegação que a questão não apresenta nenhuma alternativa 
correta. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
Conforme o gabarito preliminar, todas as afirmativas estão corretas. 
 

 Para a execução dos serviços públicos a Administração Pública conta com a 
colaboração de vários agentes públicos, sejam estatutário ou celetista, de forma definitiva ou 
transitória e algumas vezes sem qualquer liame, prestam serviços à Administração Pública ou 
realizam atividades de sua responsabilidade (Gasparim, Diógenes. Direito Administrativo, 
ed.8ª. São Paulo: Saraiva, 2003. Pg. 129). 
 
 Os agentes públicos são classificados em: 
 
 Servidores públicos em sentido amplo (ou agentes administrativos) – São espécie de 
agente públicos onde se encontra o maior número de pessoas naturais exercendo as funções 
públicas, cargos públicos e empregos públicos na administração direta e indireta. São agentes 
administrativos que exercem uma atividade com vinculo e remuneração paga pelo erário (Di 
Pietro, Maria Sylvia Zanela., op.p. 353).  Podem ser classificados como estatutários, 
celetistas ou temporários (Paulo, Marcelo Alexandrino Vicente, op. Cit. P. 125). 
 
 Empregado Público (Celetista) } São contratados para emprego público no regime  da 
CLT. Mas aplicam-se os princípios do direito público, por exemplo: investidura subordinada a  
aprovação prévia em concurso público. Trata-se de regime obrigatório nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista. (Mazza, Alexandre. Direito Administrativo. Ed. Saraiva: São 
Paulo, 2009 – p 159). 
 
 Assim Agentes Administrativos, são os agentes públicos que se vinculam à 
Administração Pública Direta ou às Autarquias por relações profissionais. Sujeitam-se à 
hierarquia funcional; São agentes públicos com regime jurídico único (estatutários); 
Respondem por simples culpa ou dolo pelos atos ilícitos civis, penais ou administrativos que 
praticarem. 
 
 Funcionários de Paraestatais: não são agentes administrativos, todavia seus dirigentes 
são considerados funcionários públicos. 
 Funcionários das Fundações Públicas: São Agentes administrativos. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENAN KATALINO FERREIRA GOMES LOPES, candidato inscrito para o cargo de 
Fiscal de Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, 
solicitando a anulação da questão nº 23, sob a alegação que a questão apresenta erro de 
grafia o que o induziu a erro. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
O candidato alega que a descrição da palavra “mandado” induziu-o a erro, quando ao 

gabarito “C”. 
 
Considerando que todas as demais alternativas estão erradas no tocante as palavras 

grifadas, restando apenas a alternativa “c” como correta. O erro na grafia, não tirou a essência 
e entendimento do conteúdo explícito. 

 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando 
anulação da questão nº 26, devido a erro na formulação das alternativas. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
A alternativa “B” considerada correta no gabarito preliminar, afirma que: “b) Por Partido 

Político com representação em ambas Casas do Congresso Nacional” (GRIFO) 
 
Já a redação literal da Constituição Federal, dispõe: 
 
“LXX – O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) Partido Político com representação no Congresso Nacional” 
 
É importante acrescenta ainda que o enunciado da questão se refere a “em 
conformidade com a redação da Constituição Federal ... 
 

 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 
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 Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando 
anulação da questão nº 26, devido a erro na formulação das alternativas. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
A alternativa “B” considerada correta no gabarito preliminar, afirma que: “b) Por Partido 

Político com representação em ambas Casas do Congresso Nacional” (GRIFO) 
 
Já a redação literal da Constituição Federal, dispõe: 
 
“LXX – O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
b) Partido Político com representação no Congresso Nacional” 
 
É importante acrescenta ainda que o enunciado da questão se refere a “em 
conformidade com a redação da Constituição Federal ... 
 

 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 ROSELY LACERDA MIYADI, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando anulação da 
questão nº 26, devido a erro na formulação das alternativas. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
A alternativa “B” considerada correta no gabarito preliminar, afirma que: “b) Por Partido 

Político com representação em ambas Casas do Congresso Nacional” (GRIFO) 
 
Já a redação literal da Constituição Federal, dispõe: 
 
“LXX – O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
c) Partido Político com representação no Congresso Nacional” 
 
É importante acrescenta ainda que o enunciado da questão se refere a “em 
conformidade com a redação da Constituição Federal ... 
 

 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 ROSELY LACERDA MIYADI, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de Atividades 
Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando anulação da 
questão nº 27, ou troca da alternativa no gabarito, já que esta traz todos as alternativas 
corretas, segundo o recorrente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
De acordo com a redação literal da Constituição Federal/88, Art. 5º, temos: 
 
“Art. 5º..... 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (Vide Lei nº 

7.844 de 1989). 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito  

 
A questão reporta literalmente ao art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, 

conteúdo explicito no Edital de abertura do concurso. O código Civil, Lei 10.406/2002 assim 
como a Lei 9.534, não fazem parte do conteúdo programático do edital, não podendo ser 
estendida a referida questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES, candidata inscrita para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando 
anulação da questão nº 27, ou troca da alternativa no gabarito, já que esta traz todos as 
alternativas corretas, segundo o recorrente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
De acordo com a redação literal da Constituição Federal/88, Art. 5º, temos: 
 
“Art. 5º..... 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (Vide Lei nº 

7.844 de 1989). 
c) o registro civil de nascimento; 
d) a certidão de óbito  

 
A questão reporta literalmente ao art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, 

conteúdo explicito no Edital de abertura do concurso. O código Civil, Lei 10.406/2002 assim 
como a Lei 9.534, não fazem parte do conteúdo programático do edital, não podendo ser 
estendida a referida questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 HANATIEL MOURA DOS SANTOS, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando 
anulação da questão nº 27, ou troca da alternativa no gabarito, já que esta traz todos as 
alternativas corretas, segundo o recorrente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
De acordo com a redação literal da Constituição Federal/88, Art. 5º, temos: 
 
“Art. 5º..... 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (Vide Lei nº 

7.844 de 1989). 
e) o registro civil de nascimento; 
f) a certidão de óbito  

 
A questão reporta literalmente ao art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, 

conteúdo explicito no Edital de abertura do concurso. O código Civil, Lei 10.406/2002 assim 
como a Lei 9.534, não fazem parte do conteúdo programático do edital, não podendo ser 
estendida a referida questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de Fiscal de 
Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, solicitando 
anulação da questão nº 27, ou troca da alternativa no gabarito, já que esta traz todos as 
alternativas corretas, segundo o recorrente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
De acordo com a redação literal da Constituição Federal/88, Art. 5º, temos: 
 
“Art. 5º..... 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (Vide Lei nº 

7.844 de 1989). 
g) o registro civil de nascimento; 
h) a certidão de óbito  

 
A questão reporta literalmente ao art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, 

conteúdo explicito no Edital de abertura do concurso. O código Civil, Lei 10.406/2002 assim 
como a Lei 9.534, não fazem parte do conteúdo programático do edital, não podendo ser 
estendida a referida questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENAN KATALINO FERREIRA GOMES LOPES, candidato inscrito para o cargo de 
Fiscal de Atividades Econômicas, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, 
solicitando anulação da questão nº 27, ou troca da alternativa no gabarito, já que esta traz 
todos as alternativas corretas, segundo o recorrente. 

 
É o breve relatório. Decido 
 
De acordo com a redação literal da Constituição Federal/88, Art. 5º, temos: 
 
“Art. 5º..... 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (Vide Lei nº 

7.844 de 1989). 
i) o registro civil de nascimento; 
j) a certidão de óbito  

 
A questão reporta literalmente ao art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, 

conteúdo explicito no Edital de abertura do concurso. O código Civil, Lei 10.406/2002 assim 
como a Lei 9.534, não fazem parte do conteúdo programático do edital, não podendo ser 
estendida a referida questão. 
 
 Ante ao exposto, e considerando que a questão está corretamente formulada, julga-se 
o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA SARAIVA, candidata inscrita para o cargo de 
Assistente Social, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 16, 
alegando que a mesma está em contradição  
 

É o breve relatório. Decido 
 

 A candidata alega que há contradição na questão recorrida, mas não apresenta 
nenhuma fundamentação em seu pedido que justifique essa contradição.  
  

Nesse sentido não há o que se considerar nesse pedido de recurso. 
 

 Ante ao exposto, ante a falta de argumentação e justificativa, julga-se o presente 
recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 SUELLEN TORATTI DOS SANTOS, candidata inscrita para o cargo de Assistente 
Social, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 28, alegando 
 que o seu conteúdo não constava no Edital de abertura do concurso. 
 

É o breve relatório. Decido 
 
A candidata alega que a alternativa deve ser anulada, pois, seu conteúdo trata de 

Direitos Humanos, o qual não estaria previsto no Edital de abertura do Concurso. 
 
Porém o conteúdo sobre direitos humanos está intrínseco ao conteúdo de ética 

profissional, e geralmente a formação profissional do Assistente Social esses dois conteúdos 
estão relacionados. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 SUELLEN TORATTI DOS SANTOS, candidata inscrita para o cargo de Assistente 
Social, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 35, alegando 
 que todas as alternativas estão corretas. 
 

É o breve relatório. Decido 
 
A candidata alega que todas as alternativas estão corretas, pois todas as ações 

relacionadas seriam consideradas atendimento do PAI. Porém, o acolhimento institucional, de 
acordo com o SUAS, é uma modalidade de atendimento de proteção social especial, e não de 
proteção social  básica, como é o caso do PAIF, e define-se como “um espaço de proteção 
provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da convivência familiar 
e violados”. 

 
Nesse sentido, a alternativa “D” está correta, pois, não é uma das ações que 

compreende o trabalho do PAIF  
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENATO LOPES DE PAULA, candidato inscrito para o cargo de Gestor de Atividades 
Organizacionais, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 19, 
alegando que a mesma ficou confusa ao se pedir uma visão conflitante. 
 
  

É o breve relatório. Decido 
 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
“Em relação ao recursos interposto sobre a questão 19 do candidato Renato Lopes de 

Paula, que embasa seus recurso na obra do Chiavenato de 2003, este elaborador das 
questões embasou-se nesta questão no livro de Chiavenato, Idalberto. Administração Geral e 
Pública. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012 pag. 28. 

  
De fato esses princípios também são abordados na Teoria Clássica, porém, neste livro 

Chiavenato explica o ecletismo da Teoria Neoclassista e explica que os neoclássicos também 
utilizam desses princípios fundamentais.” 

  
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENATO LOPES DE PAULA, candidato inscrito para o cargo de Gestor de Atividades 
Organizacionais, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 17, 
alegando que a mesma está formulada incorretamente. 
 
 É o breve relatório. Decido 

 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
“Em relação ao recursos interposto sobre a questão 17 do candidato Renato Lopes de 

Paula, que embasa seus recurso na obra do Chiavenato de 2007, e do DIAS, Emerson de 
Paulo de 2002, este elaborador das questões embasou-se nesta questão no livro de 
Chiavenato, Idalberto. Administração Geral e Pública. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012 pag. 
11. 

  
Está explicito que “Fayol define o ato de administrar como: prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar”, sendo o termo “ato de administrar” sinônimo de “funções 
administrativas”, considerando assim sem fundamento o recurso do reclamante. 

  
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 RENATO LOPES DE PAULA, candidato inscrito para o cargo de Gestor de Atividades 
Organizacionais, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 17, 
alegando que a mesma está formulada incorretamente. 
 
 É o breve relatório. Decido 

 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
“Em relação ao recursos interposto sobre a questão 17 do candidato Renato Lopes de 

Paula, que embasa seus recurso na obra do Chiavenato de 2007, e do DIAS, Emerson de 
Paulo de 2002, este elaborador das questões embasou-se nesta questão no livro de 
Chiavenato, Idalberto. Administração Geral e Pública. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012 pag. 
11. 

  
Está explicito que “Fayol define o ato de administrar como: prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar”, sendo o termo “ato de administrar” sinônimo de “funções 
administrativas”, considerando assim sem fundamento o recurso do reclamante. 

  
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 CLAUDIO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de 
Odontólogo, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 33, alegando 
o uso da profilaxia antibiótica ainda é um assunto muito controverso na área de saúde. Não 
concorda com a alternativa apresentada no gabarito preliminar. 
 
 É o breve relatório. Decido 

 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
É importante reforçar que a referência bibliográfica base para a construção da questão 

leva em conta tanto a coerência da formação dos autores com o tema quanto sua atualidade, já 
que se trata de referência mais recente que aquelas apresentadas no recurso do candidato. 

 
Assim de acordo com Andrade e Volpato  (2014), no capítulo Portadores de doenças 

cardiovasculares, do livro Terapêutica medicamentosa em Odontologia, é possível afirmar que: 
 

“Uma das hipóteses mais aceitas é a de que, se a profilaxia 
antibiótica realmente previne a endocardite bacteriana, isso ocorre não 
pela redução da bacteremia, mas pelo impedimento da adesão das 
bactérias ao endocárdio já danificado, ou até mesmo pela inibição da 
multiplicação bacteriana quando já aderidas.” (ANDRADE; VOLPATO, 
2014, p. 188). 

 
 Portanto, embora, seja um assunto controverso, há uma hipótese mais aceita, que não 
é a bacteriana, constante na alternativa questionada pelo candidato (cujo enunciado indicava 
marcar a incorreta). 
 
 Não se questionou o uso profilático de  antibióticos e na endocardite bacteriana, mas 
sim, seu mecanismo de ação.  
  
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 MARIELLI ROBERTA APOHR ZIELINSKI, candidato inscrito para o cargo de 
Engenheiro Ambiental, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois 
Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 18, alegando que a mesma apresenta erro de formulação. 
 É o breve relatório. Decido 

 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
Em relação ao recurso interposto sobre a questão 18 deve-se manter o gabarito da 

alternativa “D”, pois, nesta alternativa está a atividade LIXÃO e o mesmo não está no rol 
descrito no artigo 2º da Portaria Conama nº 001/1986, que descreve o ATERRO SANITÁRIO 
como atividade que dependerá de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal 

 

MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 CRISLEY HELENA SIMÃO candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Vigilância 
Sanitária, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 18, alegando 
que a monitoração de propagandas não consta nas atribuições da vigilância sanitária. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
A questão foi elaborada com base nas portarias 123/04 e 206/09. 
 
Importante destacar que em breve consulta no site da ANVISA nos leva ao seguinte 

texto: 
“A monitoração e a fiscalização da propaganda de medicamentos no Brasil tornaram-se 

um competência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde a sua criação, 
com a publicação da Lei nº 9782/99. A Portaria 593/00, estabelecia esta atribuição a Gerencia 
Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos (GFIMP). Essa atividade reforça o 
que já havia sido estabelecido pela Constituição de 1988, que garante à pessoa e a família a 
proteção, pelo Estado, em relação à propaganda de produtos, práticas e serviços que possam 
ser nocivos a sua saúde e ao meio ambiente, impondo, inclusive, restrições legais à 
propaganda de medicamentos” (fonte: http://www.anvisa.gov.br/propaganda/histórico.htm.  

 
Outro reforço no que diz respeito a atribuição de fiscalização de publicidade e 

propaganda em Vigilância Sanitária, se dá na NBCAL: 
Portaria nº 2051, de 08/11/2001; 
Resolução RDC nº 222, de 05/08/2002; 
Resolução RDC nº 221, de 05/08/2002; 
Lei Federal nº 11.265/2006. 
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 CRISLEY HELENA SIMÃO candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Vigilância 
Sanitária, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 23, alegando 
que pergunta está incompleta: 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
A candidata alega que a questão nº 23 está incompleta: “No comércio farmacêutico, a 

dispensação de medicamentos é privativa de, exceto: a) Farmácia, b) Drogaria, c) Posto de 
Medicamento e unidade volante, d) Ervanaria. 

 
Neste caso observa-se claramente uma dificuldade de interpretação do texto, visto que 

a mesma pede para ser assinalada a “exceção” ou seja a alternativa incorreta, ou seja, a 
alternativa “d” 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rua Marechal Rondon nº 2052 – Conj. 05 – Centro 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul 

CEP 79002-201 – Telefones: (67) 3025-5895 – (67) 8132-4070 

e-mail: vale@valeconsultoria. com. br 

humberto_vale@hotmail.com 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 CRISLEY HELENA SIMÃO candidato inscrito para o cargo de Fiscal de Vigilância 
Sanitária, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 24, alegando 
que a pergunta está formulada errada. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
A candidata questiona a resposta adequada para a questão nº 24, que tem a seguinte 

redação: 
 
O que são desinfetantes? 
 
O gabarito preliminar trouxe como resposta correta aquela da alternativa “B” ou seja, 

Produtos destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente microrganismos, quando 
aplicados em objetos inanimados ou ambientes.  

 
Alega ainda que o texto foi retirado do Wikipédia, um site de referência não confiável. 

Ainda que o texto acima tivesse sido retirado de tal portal, o que a candidata não se atenta é 
que o mesmo é alimentado por profissionais aleatórios que utilizam as leis, portarias e 
resoluções para embasar o texto. Sendo assim, a resposta correta foi retirada tal e qual está na 
lei, e se o mesmo texto se encontra em outras fontes da internet, é porque também foram 
retiradas da lei. 

Como não há equívoco no conteúdo teórico da questão, que está embasada e 
amparada na lei, e tal confusão com fontes de referência esclarecidas. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 FRANCIELI JAQUES BARBOSA candidata inscrita para o cargo de Nutricionista, no 
Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato 
Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 23, alegando que a pergunta 
está formulada errada. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A questão foi analisada pelo elaborador da prova o qual assim se manifestou: 
 
A candidata contesta a alternativa correta para a questão 23, letra “c”. Porém, coloca 

na sua argumentação a seguinte frase retirada do texto utilizado como referência: “No entanto 
quando o leite acumula nos ductos, estes podem comprimir os alvéolos mamários e impedir a 
continuidade do processo secretor. Acrescente-se a isso o fato de que a glândula mamária, 
após uma mamada leva cerca 2h para produzir 80% do leite armazenado.” 

 
Mas com uma leitura completa, nota-se que faltou uma frase no texto: “No entanto para 

a manutenção da secreção láctea é necessário o constante esvaziamento da mama,  quando o 
leite acumula nos ductos, estes podem comprimir os alvéolos mamários e impedir a 
continuidade do processo secretor. Acrescente-se a isso o fato de que a glândula mamária, 
após uma mamada leva cerca 2h para produzir 80% do leite armazenado.” 

 
E a questão aborda justamente a manutenção da secreção, cuja pega errada leve ao 

esvaziamento gástrico. Ou seja, o texto utilizado para contestar reforça a veracidade da 
questão. 

 
Contudo Para que não paire dúvidas, segue abaixo a fonte onde foi retirada a 

alternativa: 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Dez passos para uma alimentação saudável guia alimentar para crianças menores de 
dois anos: um guia profissional da saúde na atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica 2ª ed. Brasília. Ministério da Saúde, 2010. 
Pag. 13. 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão. 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  ROSA MARIA DIAS DE ALMEIDA, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 25, não 
concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente, fazendo interpretação do inciso V do Art. 165 da Lei 8069, de 13/07/1990 

e que a partir dessa interpretação não haveria resposta correta para a questão, pois todas as 
alternativas estariam previstas na Lei. 

 
Deste modo, resta evidente que a alternativa indicada pelo gabarito preliminar está 

correta, uma vez que não é exigido em nenhum inciso do art. 165 (ECA/1990) “Declaração de 
renda, comprovando condições materiais para custear a integração da criança e ou 
adolescente à família substituta”. Sendo assim a alternativa “D” está correta, por excetuar-se 
das demais alternativas que estão previstas em Lei. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  SONIA FORTUNATO CAVALCANTI FERRAZ, candidata inscrita para o cargo de 
Professor de Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 25, não concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente, fazendo interpretação do inciso V do Art. 165 da Lei 8069, de 13/07/1990 

e que a partir dessa interpretação não haveria resposta correta para a questão, pois todas as 
alternativas estariam previstas na Lei. 

 
Deste modo, resta evidente que a alternativa indicada pelo gabarito preliminar está 

correta, uma vez que não é exigido em nenhum inciso do art. 165 (ECA/1990) “Declaração de 
renda, comprovando condições materiais para custear a integração da criança e ou 
adolescente à família substituta”. Sendo assim a alternativa “D” está correta, por excetuar-se 
das demais alternativas que estão previstas em Lei. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  FLAVIANE ATHAYDE SILVA, candidata inscrita para o cargo de Professor de Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 25, não concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente, fazendo interpretação do inciso V do Art. 165 da Lei 8069, de 13/07/1990 

e que a partir dessa interpretação não haveria resposta correta para a questão, pois todas as 
alternativas estariam previstas na Lei. 

 
Deste modo, resta evidente que a alternativa indicada pelo gabarito preliminar está 

correta, uma vez que não é exigido em nenhum inciso do art. 165 (ECA/1990) “Declaração de 
renda, comprovando condições materiais para custear a integração da criança e ou 
adolescente à família substituta”. Sendo assim a alternativa “D” está correta, por excetuar-se 
das demais alternativas que estão previstas em Lei. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  VANESSA NUNES DE ANDRADE, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal 
de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra 
a questão 25, não concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente, fazendo interpretação do inciso V do Art. 165 da Lei 8069, de 13/07/1990 

e que a partir dessa interpretação não haveria resposta correta para a questão, pois todas as 
alternativas estariam previstas na Lei. 

 
Deste modo, resta evidente que a alternativa indicada pelo gabarito preliminar está 

correta, uma vez que não é exigido em nenhum inciso do art. 165 (ECA/1990) “Declaração de 
renda, comprovando condições materiais para custear a integração da criança e ou 
adolescente à família substituta”. Sendo assim a alternativa “D” está correta, por excetuar-se 
das demais alternativas que estão previstas em Lei. 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  SONIA FORTUNATO CAVALCANTI FERRAZ, candidata inscrita para o cargo de 
Professor de Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 26, não concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente argumenta que a Educação Especial está elencada entre os princípios 

para o ensino, baseando sua afirmação na Lei 12.796, de 2013. Entretanto, não procede tal 
argumento, considerando que o ensino será ministrado com base em 12 princípios previstos no 
art. 3º da Lei 9394 do 20/12/1996 e a Educação Especial não está entre eles, por s tratar de 
assunto correlato ao título “Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino”, ou seja, não 
se trata de um princípio de ensino e sim de uma modalidade. 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  ROSA MARIA DIAS DE ALMEIDA, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 26, não 
concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente argumenta que a Educação Especial está elencada entre os princípios 

para o ensino, baseando sua afirmação na Lei 12.796, de 2013. Entretanto, não procede tal 
argumento, considerando que o ensino será ministrado com base em 12 princípios previstos no 
art. 3º da Lei 9394 do 20/12/1996 e a Educação Especial não está entre eles, por s tratar de 
assunto correlato ao título “Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino”, ou seja, não 
se trata de um princípio de ensino e sim de uma modalidade. 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  SONIA FORTUNATO CAVALCANTI FERRAZ, candidata inscrita para o cargo de 
Professor de Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 27, não concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente argumenta que a alternativa “Coletar, analisar e disseminar informações 

sobre a educação” está correta. Todavia, equivoca-se a recorrente, pois essa é uma 
competência da UNIÃO e NÃO do município e no enunciado da questão solicitava que fossem 
avaliadas as alternativas baseadas na competência dos municípios (Art. 11 LDB/96) 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  ROSA MARIA DIAS DE ALMEIDA, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 27, não 
concordando com a alternativa dada como correta no gabarito preliminar. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente argumenta que a alternativa “Coletar, analisar e disseminar informações 

sobre a educação” está correta. Todavia, equivoca-se a recorrente, pois essa é uma 
competência da UNIÃO e NÃO do município e no enunciado da questão solicitava que fossem 
avaliadas as alternativas baseadas na competência dos municípios (Art. 11 LDB/96) 

 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  ROSA MARIA DIAS DE ALMEIDA, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Educação Infantil, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a questão 38, sob 
a alegação de que a questão não corresponde a área de conhecimentos específicos. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
A recorrente argumenta que a Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) não 

poderia fazer parte da prova de conhecimentos específicos, pois, não estaria previsto no 
conteúdo programático do edital que regulamenta o certame. 

 
Mesmo que a lei não esteja especificada no rol de conteúdo a ser aplicado na prova de 

conhecimentos específicos, há um item que garante seu bom emprego “A legislação brasileira 
atual sobre a Educação |Infantil”. Pois, a referida lei é atual e guarda um capitulo específico 
para tratar “Do Direito à Educação, Á Cultura, ao Esporte e ao Lazer”, ou seja, é uma lei 
vigente que regula o direito à educação de crianças e adolescentes. 

 
Além disso, há regulamentações que implicam diretamente na prática docente, assim 

necessitando que seja de conhecimento da categoria tais proposições previstas em lei. 
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  FLAVIANE ATHAYDE SILVA, candidata inscrita para o cargo de Professor de Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 15, sob a alegação de que a questão apresenta duas alternativas corretas. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
O termo “Shh” foi utilizado no texto para reproduzir um som, trata-se de uma 

onomatopeia, figura de som, usada para tentar reproduzir na forma de palavras os sons da 
realidade. 

 
Esta relação é compreendida tanto pelo contexto sugerido no texto como pela própria 

sonoridade provocada pelas letras na palavra “shh”. 
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  VANESSA NUNES DE ANDRADE, candidata inscrita para o cargo de Professor de 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal 
de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra 
a questão 15, sob a alegação de que a questão apresenta duas alternativas corretas. 
 

 É o breve relatório. Decido 
 
O termo “Shh” foi utilizado no texto para reproduzir um som, trata-se de uma 

onomatopeia, figura de som, usada para tentar reproduzir na forma de palavras os sons da 
realidade. 

 
Esta relação é compreendida tanto pelo contexto sugerido no texto como pela própria 

sonoridade provocada pelas letras na palavra “shh”. 
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  JEAN MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de 
Professor de Educação Física, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 34, alegando incorreção na formulação da questão. 

 
 É o breve relatório. Decido 
 
O enunciado da questão deixa evidente a escolha epistemológica que norteou a 

construção tanto da questão, como das alternativas, que entre essas apenas a alternativa “D” é 
a correta. 

Uma leitura crítica pautada nas ciências humanas amplia a visão restrita e limitadas ao 
viés biológico. O referido candidato pauta sua compreensão do movimento corporal na ideia de 
qualidade de vida e atividade física saudável (viés biológico). 

Além disso, o candidato mencionou que as alternativas não tem embasamento com a 
cultura corporal de movimento, entretanto todas as alternativas versam sobre os megaeventos 
como copa do mundo e olimpíadas. Sabemos que as olimpíadas agregam os esportes, 
ginásticas e lutas, componentes da cultura corporal de movimento. 

Por fim, recomendo a leitura de dois artigos científicos publicados em revistas tanto da 
questão como das alternativas:  

 
ATHAYDE, P. F. A.; MASCARENHAS, MATIAS, W. B.; MIRANDA, N. N. O agendamento dos 
Jogos Rio 2016: temas e termos para debate. Pensar a Prática (Online), v. 16, p. 794-816, 
2013. 
 
SOARES, J. M. M. S.; BEHMOIRAS, D. C.; SAMPAIO, J. O. A cidadania ferida no país da 
Copa: as obras públicas para os megaeventos sob o sorriso do lagarto.  Motrivivência 
(Florianópolis), v. 41, p. 128-139, 2013. 
 
 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão recorrida está devidamente 
formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 
 
  JEAN MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA, candidato inscrito para o cargo de 
Professor de Educação Física, no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de 
Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, interpôs recurso administrativo, contra a 
questão 37, solicitando a anulada da mesma visto que o fato constante da questão não tem 
embasamento científico comprobatório. 

 
 É o breve relatório. Decido 
 
Frente as argumentações realizadas pelo referido candidato afirmo que: 
O enunciado da questão não afirma com certeza a origem da bola queimada. A palavra 

“com certeza” foi mencionada apenas pelo candidato; 
Existe uma contradição evidente no argumento de que a questão “não tem o mínimo 

de embasamento científico que comprove tais fatos”, pois de um lado o candidato se utiliza de 
um site NÃO científico (Wikipédia) para embasar o seu recurso, por outro lado, a questão foi 
embasada em uma publicação científica da área de Educação Física: 

 
SANTOS, Gisela Franco de Lima. Jogos tradicionais e a Educação Física.  Londrina: 
EDUEL, 2012. 
 

Desta Forma, a questão NÃO foi embasada no site desciclopédia.org como afirmado 
pelo candidato. 

A autora Santos (2012) não trata a bola queimada como um jogo desportivo, a 
mesma denomina de Jogos tradicionais. Além disso, Santos (2012) aponta algumas variações 
do referido jogo que inclui a presença de rei ou rainha, que devem ser protegida/o pelos 
companheiros de equipe. 

Sugiro a leitura desta importante obra científica. 
 

 Ante ao exposto, e considerando-se que a questão”,  
recorrida está devidamente formulada, julga-se o presente recurso IMPROCEDENTE, 
mantendo-se a questão 
 

Dois Irmãos do Buriti, 01 de junho de 2016 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 

 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

 Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

Sidnei Ferreira da Silva 

Anderson de Souza da Silva 

Alexandre Ribeiro 


