ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ADMINISTRAÇÃO 2013 A 2016

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - RETIFICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT, através da Comissão Especial para
Coordenação e Acompanhamento, torna público:
I. Divulgar o parecer dos recursos sobre a divulgação do Gabarito das Provas Objetivas;
_ADVOGADO – QUESTÃO 02 (PORTUGUÊS)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo (a) candidato(a) requerente é improcedente, pois a
afirmação de que o Clube dos Asmáticos "estuda" as causas e as consequências da asma está incorreta,
pois a frase foi escrita no tempo presente e em todo o texto o "Clube dos Asmáticos" foi citado no
"condicional", ou seja, ele não existe, trata-se apenas de uma ideia que talvez possa ser implementada no
futuro. Portanto permanece inalterado o gabarito.
_ADVOGADO - QUESTÃO 11 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016.
Questão anulada.
_ADVOGADO - QUESTÃO 12 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Não existe qualquer fundamentação que sustente o mesmo, além de não existir motivos para
qualquer contestação na questão, o que prejudica a analise do recurso conforme item 8.6 do Edital de
Concurso Público n. 001/2016. “O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado”.
_ADVOGADO - QUESTÃO 13 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Não existe qualquer fundamentação que sustente o mesmo, além de não existir motivos para
qualquer contestação na questão, o que prejudica a analise do recurso conforme item 8.6 do Edital de
Concurso Público n. 001/2016. “O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado”.
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_ADVOGADO - QUESTÃO 14 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Não existe qualquer fundamentação que sustente o mesmo, além de não existir motivos para
qualquer contestação na questão, o que prejudica a analise do recurso conforme item 8.6 do Edital de
Concurso Público n. 001/2016. “O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado”.
_ADVOGADO - QUESTÃO 15 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Não existe qualquer fundamentação que sustente o mesmo, além de não existir motivos para
qualquer contestação na questão, o que prejudica a analise do recurso conforme item 8.6 do Edital de
Concurso Público n. 001/2016. “O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado”.
_ADVOGADO - QUESTÃO 18 (CONHECIMENTOS GERAIS)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Depuados e do Senado Federal. (artigo 44 da Constituição Federal). Os Senadores representam as
unidades federativas (estados e Distrito Federal) e os deputados, o povo. Na verdade, tanto o Congresso
quanto cada uma de suas casas representam a nação como um todo.
Em número de três por esado e pelo Distrito Federal, os Senadores são eleitos entre brasileiros maiores de
35 anos, no exercício dos direitos políicos. O mandato é de oito anos, mas as eleições são de quatro em
quatro anos, renovando-se alternadamente, 1/3 e 2/3 da representação dos estados e do Distrito Federal.
Cada senador é eleito com dois suplentes.
Além da participação na função legislativa, o Senado Federal tem importantes encargos, Entre outras
atribuições, cabe-lhe privativamente processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, o presidente da
República, os ministros de Estado nos crimes de mesma natureza conexos com o presidente e vicepresidente da república, do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-geral da República, nos crimes de
responsabilidade, aprovar a escolha de ministros de tribunais, casos previstos pela constituição. (artigo 52)
Portanto no enunciado da questão a única que encontra-se errada é a letra “C”, confome divulgado no
Gabarito Oficial. “O Distrito Federal por não ser Estado, não possui representantes no Senado”.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_Legislativo_do_Brasil&veaction=edit&vesection=9
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_ADVOGADO - QUESTÃO 20 (CONHECIMENTOS GERAIS)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Fernando Affonso Collor de Mello, foi o 32º Presidente do Brasil, de 1990 a 1992. Renunciou à
presidência da República em 29 de dezembro de 1992, horas antes de ser condenado pelo Senado por
crime de resposabilidade, perdendo os direitos politicos por oito anos. Foi o presidente mais jovem da
história do Brasil, eleito aos quarenta anos de idade, o primeiro presidente eleito por voto direto do povo,
após o Rgime Militar (1964/1985) e o primeiro deposto por um processo de impeachmet no país. Sucedeu
o presidente Jose Sarney, nas eleições de 1989. Antes destas eleições, a última vez que o povo brasileiro
elegeu um presidente pelo voto direto, foi em 1960, com a eleição de Jânio Quadros.
Gabarito Alterado para a Alternativa “C”.
_ADVOGADO - QUESTÃO 28 (ESPECÍFICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016. Questão anulada.
_ADVOGADO - QUESTAO 29 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016. Questão anulada.
_ADVOGADO - QUESTAO 32 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016. Questão anulada.
_ADVOGADO - QUESTAO 35 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A capacidade postulatória é a capacidade (capacidade técnica-formal - inscrição na OAB)
conferida pela lei aos advogados para praticar atos processuais em juízo, sob pena de nulidade do
processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da Lei 8.906/94. As pessoas não advogadas precisam, portanto,
integrar a sua incapacidade postulatória, nomeando um representante judicial: o advogado.
Nos termos do art. 133 da Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da
justiça. Assim, para postular em juízo é imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado, ou
seja, que ostente o título de bacharel em Direito e encontre-se inscrito na OAB.
Vale ressaltar, por oportuno, que a capacidade postulatória ou postulacional (ius postulandi) é um
pressuposto processual de validade subjetivo das partes.
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Na verdade, o ato praticado por advogado sem mandato nos autos é INEFICAZ , passível de ratificação; já o
ato praticado por quem não tem habilitação de advogado reputa-se INEXISTENTE .
Mas a regra, para validade da relação processual, é a representação por advogado. Esse poder conferido
ao advogado para a prática de atos processuais em nome da parte em regra, emana de mandato, que é o
contrato pelo qual uma pessoa (denominada mandante) confere a outra (denominada mandatária)
poderes para representá-la em juízo.
_ADVOGADO - QUESTAO 38 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Inicialmente, convém ressaltar que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são
autônomos, consoante prevê o art. 2º da Constituição Federal ao asseverar que “são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Há, todavia, no exercício de
suas funções, um controle recíproco exercido uns pelos outros. Desta feita, pode-se dizer que os poderes
são independentes, porém, harmônicos entre si, ensinando o Professor José Afonso da Silva, Curso de
Direito Constitucional Positivo, 33ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 110.
A independência dos poderes significa: a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos
do governo não depende da confiança nem da vontade dos outros; b) que, no exercício das atribuições que
lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultarem os outros nem necessitam de sua autorização; c)
que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as condições
constitucionais e legais.
Estando portanto correta a alternativa divulgada no Gabarito Oficial.
_CONTADOR - QUESTÃO 11 (MATEMÁTICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016.
Questão anulada.
_CONTADOR - QUESTÃO 20 (CONHECIMENTOS GERAIS).
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Fernando Affonso Collor de Mello, foi o 32º Presidente do Brasil, de 1990 a 1992. Renunciou à
presidência da República em 29 de dezembro de 1992, horas antes de ser condenado pelo Senado por
crime de resposabilidade, perdendo os direitos politicos por oito anos. Foi o presidente mais jovem da
história do Brasil, eleito aos quarenta anos de idade, o primeiro presidente eleito por voto direto do povo,
após o Rgime Militar (1964/1985) e o primeiro deposto por um processo de impeachmet no país. Sucedeu
o presidente Jose Sarney, nas eleições de 1989. Antes destas eleições, a última vez que o povo brasileiro
elegeu um presidente pelo voto direto, foi em 1960, com a eleição de Jânio Quadros.
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Gabarito Alterado para a Alternativa “C”.
_CONTROLADOR INTERNO - QUESTÃO 20 (CONHECIMENTOS GERAIS)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Fernando Affonso Collor de Mello, foi o 32º Presidente do Brasil, de 1990 a 1992. Renunciou à
presidência da República em 29 de dezembro de 1992, horas antes de ser condenado pelo Senado por
crime de resposabilidade, perdendo os direitos politicos por oito anos. Foi o presidente mais jovem da
história do Brasil, eleito aos quarenta anos de idade, o primeiro presidente eleito por voto direto do povo,
após o Rgime Militar (1964/1985) e o primeiro deposto por um processo de impeachmet no país. Sucedeu
o presidente Jose Sarney, nas eleições de 1989. Antes destas eleições, a última vez que o povo brasileiro
elegeu um presidente pelo voto direto, foi em 1960, com a eleição de Jânio Quadros.
Gabarito Alterado para a Alternativa “C”.
_CONTROLADOR INTERNO - QUESTAO 30 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, o conteúdo utilizado para elaboração da questão está fora do Conteúdo
Programático, previsto no Edital do Certame n. 001/2016.
Questão anulada.
_CONTROLADOR INTERNO - QUESTAO 38 (ESPECIFICA)
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Recurso procedente, as alternativas encontram-se com duas respostas (duplicidade – A e D
com correta), prejudicando a resposta correta aos candidatos.
Questão anulada.
II. Divulgar o Gabarito Definitivo, após análise e parecer dos recursos sobre a divulgação do
Gabarito das Provas Objetivas;
III. Divulgar o Resultado Parcial das Provas Objetivas e de Títulos;
IV. Definir o prazo de 02 (dois) dias útil para apresentação de recursos na forma prevista do
Item 8.3.1 do Edital de Concurso nº 001/2016, contado da data da publicação deste Edital através do no
endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br/área do candidato.
V. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e afixada no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa/MT.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
São Pedro da Cipa/MT, 21 de Junho de 2016.
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ALEXANDRE RUSSI - Prefeito Municipal
ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO - Presidente Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento
ROSANA RITA CASTELLI DE ALMEIDA - Secretária da Comissão
FABIANA NUNES RUIZ SILVA - Membro da Comissão
KATIA MARIA RIBEIRO - Suplente da Comissão
RICARDO MARQUES DE ABREU - Representante da OAB/MT, inscrito na OAB/MT 11.683.
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