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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BARBALHA - CE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PRELIMINAR. 

 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

 

QUESTÃO Nº 20 – PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados:       (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

l - ao meio-ambiente; 
ll - ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
III – à ordem urbanística;        (Incluído pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)        (Vide Medida provisória nº 

2.180-35, de 2001) 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - (VETADO). 

         IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.       (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;       (Renumerado do Inciso 

III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)       (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.       (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 
V - por infração da ordem econômica.       (Incluído pela Lei nº 8.884 de 1994) 
V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.        (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de 

10.7.2001)        (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
V - por infração da ordem econômica e da economia popular;       (Redação dada pela Medida provisória nº 

2.180-35, de 2001)       (Vide Lei nº 12.529, de 2011) 
V - por infração da ordem econômica;       (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 
VI - por infração da ordem econômica.      (Renumerado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) 
VI - à ordem urbanística.      (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.      (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 
VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 2014) 

 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA B. 

QUESTÃO Nº 10 - LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Apesar de a resposta estar correta, as palavras destacadas pertencem ao texto 2 e não ao texto 3 e o enunciado 
falou de “as palavras destacadas no texto 03”. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art110
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art110
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8884.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12966.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
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QUESTÃO Nº 28 – PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O artigo 277 do CPC vigente realmente dispõe de prazo em dobro para contestar no rito sumário para a Fazenda 
Pública, assim, para evitar discussões sobre a singularidade do artigo 188 do CPC vigente conflitando com o artigo 
277, a questão deve ser anulada. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 30 – PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na análise do artigo 105 da CF/88, vemos: 
 

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos 
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que 
oficiem perante tribunais;  
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na 
alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou 
Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, 
"o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos;  
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;  
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou 
entre as deste e da União;  
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 
órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os 
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça 
Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;  
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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Assim, o candidato está correto, a resposta unicamente verdadeira é o item “b”. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA B. 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Fundamental 
Incompleto. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O autor escreveu o poema com título e estrutura partindo da notícia do jornal. Notícia jornalística não é poética 
(como o fez Manuel Bandeira), é dissertativo-expositiva. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Fundamental 
Incompleto. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Babilônia é palavra paroxítona terminada em ditongo. BA-BI-LÔ-NIA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Fundamental 
Incompleto. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

TESTEMUNHA é substantivo sobrecomum em qualquer acepção:  A TESTEMUNHA – não permitindo a variação de 
gênero da palavra nem do artigo determinante. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Fundamental 
Incompleto. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O plural de cidadão não se faz com a terminação “ões”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Resposta expressa é o que você depreende do texto. Inferir é tirar conclusões a partir do que foi escrito. O 
comando da questão (enunciado) usou INFERE-SE. Não confundir, pois, com depreender. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão solicitava tão-somente a reescritura do fragmento colocado na questão, que foi devidamente reescrito 
na alternativa C, que bem substituiu os conectivos de ressalva e de conclusão respectivamente por equivalentes 
no fragmento: 
“Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não 
dão bandeira das suas fraquezas, então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e 
fortunas...” 
“Os notáveis fazem muito alarde de suas vitórias, no entanto pouco falam das suas angústias, revelam pouco 
suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas, logo fica parecendo que todos estão comemorando grandes 
paixões e fortunas...” 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os termos estão todos ligados ao verbo ESTÁ. 
Observe: Todo mundo está de pescoço torto, (todo mundo está) de cabeça caída para um lado, (todo mundo está) 
parecendo frei Damião. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Superior Completo 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa D traz todas as palavras paroxítonas. A alternativa C traz duas palavras proparoxítonas, porém 
LAMÚRIAS é paroxítona terminada em ditongo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Leva é substantivo coletivo genérico, de linguagem coloquial, que significa ajuntamento de pessoas; grupo, 
magote. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo os gramáticos, entre eles, BECHARA, Evanildo e CEGALLA, Domingos Paschoal, a concordância verbal com 
a expressão UM DOS... pode se dar com UM ou com a expressão plural que o segue. A concordância é pois, 
facultativa, cabendo concordar com um dos dois elementos. Na questão, o verbo SER no singular remete à 
concordância com a palavra UM. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Gerais Fundamental 
Incompleto. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O embasamento sustentado pelo recorrente apenas reafirma o gabarito oficial fornecido por esta banca.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Gerais Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato a modalidade olímpica vela obteve 17 medalhas ao todo contra 14 medalhas obtidas pelo atletismo. 
Entretanto, vale lembrar que a posição ocupada por uma modalidade esportiva no ranking de medalhas olímpicas 
leva em consideração não o total, e sim, quantas destas são de ouro, prata e bronze respectivamente. Sendo que 
uma única medalha de ouro supera a soma de quantas forem de prata e bronze. Nesta ordem o vôlei já obteve 6 
medalhas de ouro, a vela 6 medalhas de ouro e o atletismo 4. O judô por ter obtido 3 medalhas de ouro fica com a 
quarta posição. No critério de desempate entre o vôlei e a vela, o vôlei fica com a primeira posição por ter obtido 
mais medalhas de prata, 9 medalhas contra 5. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Conhecimentos Gerais Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Misto de cultura popular e fé católica, a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, município do 
Sul cearense, entrou para a lista das celebrações registradas como patrimônio imaterial brasileiro. Unânime, a 
decisão foi anunciada semana passada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
O conselho analisou o pedido, feito em 2010 pela Prefeitura de Barbalha, por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo, e apoiado pela Superintendência do Iphan no Ceará e por entidades culturais locais. Com a aprovação, a 
festa passa a integrar o Livro de Registro das Celebrações, que conta agora com nove bens registrados. 
No Nordeste, a Festa do Pau da Bandeira está no mesmo nível do Bumba-Meu-Boi, no Maranhão, das festas de 
Sant'Ana de Caicó, no Rio Grande do Norte, e do Senhor Bom Jesus do Bonfim, na Bahia. 
Secretário da Cultura e do Turismo de Barbalha, Antônio de Luna, informou que o reconhecimento da festa pelo 
Iphan é um marco para o fortalecimento da cultura da região e do Ceará. 
“Acredito que teremos um novo olhar sobre a festa. Os detentores serão fortalecidos”, afirmou, referindo-se aos 
grupos de cultura popular, à Trezena de Santo Antônio (ciclo de orações com uma imagem peregrina do santo), à 
Procissão de Santo Antônio e ao Carregamento e Hasteamento do Pau da Bandeira. 
Esse fortalecimento, segundo o secretário, deve ocorrer a partir da abertura de canais de diálogo com outras 
instituições, como universidades e com o próprio Ministério da Cultura, além da possibilidade de participar de 
editais dedicados a apoiar as celebrações registradas. 
Os festejos de Santo Antônio remontam ao fim do século XVIII e se relacionam à própria origem da cidade de 
Barbalha, com a construção de uma capela em devoção ao santo. Atualmente, as celebrações duram 13 dias (de 
31 de maio a 13 de junho, Dia de Santo Antônio) e tem como ponto alto o Carregamento e Hasteamento do Pau 
da Bandeira, sempre no domingo mais próximo do dia 31 de maio. 
A tradição do Pau da Bandeira começou em 1928. Trata-se do tronco de uma árvore previamente escolhida, 
simbolizando a promessa e a devoção ao santo casamenteiro. Os carregadores formam uma espécie de 
irmandade e centenas de homens se revezam para levar o pau sobre os ombros por cerca de 6 quilômetros até a 
frente da Igreja Matriz de Barbalha, onde é hasteado com a bandeira de Santo Antônio, numa demonstração de 
força e fé. 
Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio de Barbalha (CE) reúne uma enorme gama de ofícios, celebrações e 
formas de expressão de diferentes grupos locais 
Festa do Pau da Bandeira costuma reunir cerca de 300 mil pessoas na cidade Divulgação/ Prefeitura de Barbalha 
Radialista e professor da Universidade Regional do Cariri (Urca), João Hilário Coelho Correia participa da festa há 
42 anos e já foi animador do Pau da Bandeira. Ele disse que, seja pela fé ou pela brincadeira, admira a diversidade 
envolvida na tradição. 
“Na parte da frente ficam os mais novos e mais fortes. No meio, ficam alguns veteranos e, na parte de trás, vão 
até algumas crianças que estão se iniciando. Há uma fé religiosa em muitos e alguns vão pela animação, porque é 
uma festa que a população passa todo o ano falando”, acrescentou João Hilário. 
Entre as mulheres, fica a expectativa de pegar no tronco para conseguir um casamento. Há, inclusive, segundo o 
professor, uma “solteirona” que, ironicamente, se propõe a dar dicas para as demais sobre como arrumar um 
marido. 
O evento chega a reunir, segundo o secretário da Cultura e do Turismo, cerca de 300 mil pessoas na cidade e 
movimenta todo o triângulo Crajubar (união formada pelas cidades do Crato, de Juazeiro do Norte e de Barbalha). 
Este ano, a árvore escolhida foi um angico de cerca de 22 metros e 2 toneladas, retirado sob supervisão de órgãos 
ambientais. A festa, no entanto, foi suspensa devido a morte acidental de Cícero Ricarte, um dos carregadores do 
Pau da Bandeira. Durante o percurso, o tronco caiu e o atingiu. No encontro que decidiu pelo reconhecimento da 
festa como patrimônio imaterial, o Iphan prestou homenagem ao carregador. 
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A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE BARBALHA É SIM RECONHECIDA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL PELO IPHAN. 
A LETRA (D) ESTÁ ERRADA PORQUE A FESTA FAZ PARTE SIM DO CALENDÁRIO RELIGIOSO DA CIDADE. O QUE 
MUITAS VEZES OS CLÉRIGOS BARBALHENSES CONDENAM SÃO OS EXCESSOS MUNDANOS MUITAS VEZES 
PRESENCIADOS NO EVENTO. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Gerais Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Vale saber que por mais que a atual presidente Dilma Roussef tenha na sua base de governo a maioria dos 
senadores e dos deputados, isto não significa que sua base de sustentação seja sólida. Vale lembrar que o próprio 
PMDB, partido do vice presidente e que ocupa inúmeros ministérios, demonstra ser um partido dividido e com 
inúmeros membros que são declarados desafetos do executivo federal. Desta feita não se pode afirmar que a 
presidente possua uma sólida base. E mesmo que fosse consistente isso não inviabiliza o seu impeachment, face 
que o jogo partidário, muitas vezes motivados por interesses pessoais, muito bem poderá ser revertido caso a sua 
queda seja conveniente ao bloco de partidos que lhe oferece um frágil apoio.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GARI 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A sandália de couro se excetua dentre os calçados que podem ser utilizados, conforme pede a questão. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GARI 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O soprador é sim uma importante ferramenta que poderá ser utilizado pelo profissional da limpeza pública.  Esta é 
de grande utilidade e comum em muitos municípios. Mesmo que esta ainda não tenha sido utilizada pelos 
profissionais da limpeza pública no município de Barbalha, nada impede que esta possa vir a ser utilizada. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GARI 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo a relação dos conteúdos programáticos, como se observa abaixo. Noções de segurança do trabalho; 
acidentes do trabalho foram temas exigidos e pertinentes ao exposto pela questão em análise. 
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Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
Básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 
Trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de 
Proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
Execução do serviço de gari. Noções básicas de atendimento ao público. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GARI 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão exige dentre as proposições apresentadas qual não é recomendada como meio de se garantir a higiene 
pessoal do gari. A alternativa que atende o exposto é a letra (D). Primeiro porque terrenos baldios são exatamente 
aqueles caracterizados pelo abandono, desta feita, dificilmente estes recebem manutenção de dedetização. E 
mesmo considerando que este venha a ser dedetizado, o simples fato de ser possível sentir o forte odor pelo 
simples olfato já evidencia que este terreno oferece um sério risco à saúde do gari 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No Edital consta “Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem e suas contribuições para a educação”, 
o que significa identificar teorias e teóricos, sendo Paulo Freire um deles. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão solicitava tão-somente o nome do documento PIONEIRO e notável Instrumento de regulamentação da 
situação educacional brasileira. Pioneiro significa precursor, primeiro, o que antecede. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Dos princípios indicados pelas alternativas, o da INCLUSÃO (e nenhum outro dentre as alternativas) remete à 
integração do aluno (o aluno como todo e qualquer aluno) à Escola, numa visão homogeneizadora que lhe 
permite dela participar apesar de, e com todas as diferenças que lhe são peculiares. “O processo de 
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universalização e democratização da educação, a escola passa a ser para todos e, para manter a visão 
homogeneizadora do aluno.” 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96 amplia o caráter da EDUCAÇÃO ESPECIAL mas não 
oferece “tratamento especial”, e sim, atendimento educacional especializado.  
O Atendimento Educacional Especializado, ou AEE, é um serviço da Educação Especial na perspectiva 
da educação inclusiva, de caráter complementar ou suplementar à formação dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, considerando as suas necessidades 
específicas.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Como prenuncia a questão, deve ser considerado somente o texto literal do próprio artigo 6º, da Novel de 1988, e 
não outros direitos supostamente propagados por juristas que entendem de forma mais ampla. Os Direitos Sociais 
constitucionais estão elencados TAXATIVAMENTE no citado artigo 6º da CF/88. A questão não está eivada de erro, 
não contém erro de formulação, e deve ser mantida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O artigo 156 da CF/88 é taxativo no rol de  
 
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I poderá: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
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2000) 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000) 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
...” 

 
No rol elenca os impostos de competência dos Municípios, e após análise da questão, observamos que a mesma 
não merece ser reformada. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O artigo 92 da Constituição Federal de 1988 é taxativamente e auto intuitiva, de forma objetiva elenca os órgãos 
do Poder Judiciário Brasileiro, vejamos: 
 

“Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm 
sede na Capital Federal.  
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território 
nacional.” 
 

Estando claro a reposta da questão, não merece reforma. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No âmbito do regime jurídico administrativo a noção de autotutela é concebida, aprioristicamente, como um 
princípio informador da atuação da Administração Pública, paralelamente a outras proposições básicas, como a 
legalidade, a supremacia do interesse público, a impessoalidade, entre outras. 
Para sua formulação teórica, parte-se do pressuposto inquestionável de que o Poder Público está submetido à lei. 
Logo, sua atuação se sujeita a um controle de legalidade, o qual, quando é exercido pela própria Administração, 
sobre seus próprios atos, é denominado de autotutela.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
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Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos administrativos, quando 
estes se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa. 
Em qualquer dessas hipóteses, porém, não é necessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo a 
anulação/revogação perfazer-se por meio de outro ato administrativo autoexecutável. Essa noção está 
consagrada em antigos enunciados do Supremo Tribunal Federal, que preveem:  
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (STF, Súmula nº 346, Sessão Plenária de 
13.12.1963) 
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 
03.12.1969) 
Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administrativa, “a Administração deve zelar pela 
legalidade de seus atos e condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 
verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si própria; se concluir no sentido da 
inoportunidade e inconveniência, poderá revogá-los” (Medauar, 2008, p. 130). 
Em suma, portanto, a autotutela é tida como uma emanação do princípio da legalidade e, como tal, impõe à 
Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação (dever de 
vigilância), ainda que para tanto não tenha sido provocada.  
Esse controle interno se dá em dois aspectos, a saber: a anulação de atos ilegais e contrários ao ordenamento 
jurídico, e a revogação de atos em confronto com os interesses da Administração, cuja manutenção se afigura 
inoportuna e inconveniente. 
Desta forma, o conteúdo da questão em analise, está enquadrada nos tópicos: “Direito Administrativo: Princípios 
e disposições constitucionais da Administração Pública. Ato administrativo:  elementos, atributos, revisão, 
anulação, revogação, controle político/ legislativo, controle administrativo, controle jurisdicional.”  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Lei Federal No. 8.666, de 21 de Junho de 1993 assim dispõe em seu artigo 1º: 
 
“Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, 
os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.” 
 

Como observamos somente o item III das respostas não está no rol taxativo do artigo retro mencionado. 
 
Portanto, a questão não merece reforma. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na transcrição integral do artigo 21 da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, vemos: 
 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, 
dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;  
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do 
Distrito Federal;  
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de 
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, 
utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.  
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter 
o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:  
I - quarenta e cinco dias para:  
a) concurso;  
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  
II - trinta dias para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;  
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior, ou leilão;  
IV - cinco dias úteis para convite. 
§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação 
do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou 
do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.  
§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
O parágrafo 2º., item II do artigo, é taxativo quando disciplina que o prazo para leilão é de 15 dias. 
 
A questão não merece reforma. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
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(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O artigo 102 item I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a competência do STF, assim dispõe: 
 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:  
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os 
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 
1999) 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o 
mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;  
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território; 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns 
e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for 
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;  
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;  
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais;  
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;  
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;  
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um 
dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” 

 
Na leitura atenta das atribuições de competência originárias do STF. O artigo 102 corrobora como estando correta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art102ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art102ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc22.htm#art102ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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o item “D”. 
 
A questão não merece reforma. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 23 de Fevereiro de 2016. 


