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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS-PA 

 
1. Recurso Contra as Questões para o cargo de: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II. 

 

Nº Questão Parecer 

07 
 
DEFERIDO: A questão não apresenta comando, portanto deverá ser NULA. 

 

10 DEFERIDO: Questão NULA 

27 

INDEFERIDO: A questão foi baseada na lei N° 8.027 de 12 de Abril de 1990 
que dispõe sobre normas de conduta dos Servidores Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas.  
Art. 4º São faltas administrativas, puníveis com a pena de suspensão por até 90 
(noventa) dias, cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão: 

I - retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 

II - opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de 
serviço; 

III - atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas; 

IV - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do 
Presidente da República; 

V - atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, 
emprego ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade; 

VI - manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil; 

VII - praticar comércio de compra e venda de bens ou serviços no recinto da 
repartição, ainda que fora do horário normal de expediente. 

Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinqüenta por cento da 
remuneração do servidor, ficando este obrigado a permanecer em serviço. 

Letra C está correta, pois não é falta passível de demissão. 

28 DEFERIDO: Questão NULA 

29 

INDEFERIDO: A Portaria é um exemplo de Ato Ordinário que é uma 
classificação quanto à espécie de ato normativo. A Portaria, de acordo 
com Maria Sylvia Zanella di Pietro, também é uma forma de ato 
administrativo.  A questão foi embasada na classificação da própria 
autora. 
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2. Recurso Contra as Questões para o cargo de: PEDAGOGO. 

Nº Questão Parecer 

02 
 
DEFERIDO: Por não haver alternativa correta, a questão deverá ser NULA. 
 

04 
INDEFERIDO: O sujeito inexistente pode ocorrer quando os verbos haver, 
fazer e ir forem usados no sentido de tempo decorrido. 
 

28 

INDEFERIDO : A Tendência Liberal Renovada Progressivista surge em 
meados de 1920 e vai até os dias atuais. Tendo como seus precursores 
John Dewey, William Kilpatrick, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 
Paschoal Leme.  

Segundo Libâneo (1994), a Pedagogia Renovada surge no velho mundo no 
final do século XIX como contraposição à Pedagogia Tradicional. Várias 
correntes e variantes podem ser associadas à Pedagogia Renovada, todas 
elas incluindo elementos de uma pedagogia ativa. Entre as várias 
correntes o autor destaca: a linha progressivista, baseada na tória de John 
Dewey. 

 
Disponível em: https://blogdonikel.wordpress.com/2014/03/26/tendencias-
pedagogicas-na-pratica-escolar-segundo-jose-carlos-libaneo/ 
 http://www.webartigos.com/artigos/tendencia-liberal-renovada-
progressivista/18496/#ixzz3uPaMbQgk 
REFERÊNCIA: LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública- a pedagogia 
crítico-social dos conteúdos. São Paulo: edições Loyola, 1990 

36 DEFERIDO: Questão NULA. 

 
 


