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Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5346 Advogado 09 Anulação do Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Requer o candidato anulação da questão, alegando a inexistência do dispositivo legal citado na 
questão. 
Contudo, mister ressaltar que o art. 57, da Lei 8666/93 dispõe que:  

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;   
III - (Vetado).  
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após 
o início da vigência do contrato. 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos 
poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração.  

Assim, a questão apenas solicita de maneira clara e objetiva, que o candidato complete a questão 
nos termos da Lei 8.666/93, sendo que se compulsa da leitura do dispositivo legal que a alternativa 
correta é a “c”. 
 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva ‘c’ do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5600 Advogado 12 Anulação do Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

O enunciado da questão aborda claramente que “Pode-se inferir,” ou seja, o candidato pode 
chegar à conclusão acerca da tese defendida pelo autor, cuja mensagem está implícita nos 
principais argumentos do texto. 
 
Implícito é o que está nas entrelinhas do texto. Se o leitor não conseguir identificar claramente a 
tese de um texto, certamente este texto terá problemas seríssimos de estruturação textual e não 
seria utilizado para uma prova de interpretação. 
 
“Quando ocorre o desenvolvimento das ideias, pelo método indutivo, não são raros os casos em 
que o tópico frasal esteja implícito ou diluído no parágrafo, sendo este constituído por detalhes, 
exemplos, fatos específicos, de tal forma que se possa deduzir (ou induzir) claramente a ideia 
nuclear (a tese)” página 228, item 1.6, Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna .21ª. ed. 
Rio de Janeiro: editora FGV, 2012. 
 
Corrobora com a habilidade exigida na interpretação da questão 12, nesta prova, o conceito de 
intencionalidade discursiva encontrado na página 23, Cereja,William Roberto.Gramática,texto, 
reflexão e uso 4ª ed. São Paulo: Atual, 2012. 
 
Para ser considerada explícita, a informação precisa ter exatamente as mesmas palavras, não é o 
que acontece na referida alternativa.  
 
Na página 103 do livro de Platão & Fiorin, ( Para entender o Texto - leitura e redação) Editora Ática 
2012 há um exemplo de texto analisado como explícito e implícito, caso o candidato queria 
consultar. 



 
Questão e gabarito mantidos. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva ‘b’ do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5241 Advogado 29 Anulação do Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
A referida questão em análise, encontra-se de maneira clara, sendo que a política dos 
governadores foi iniciada na presidência de Campos Sales, estando o mesmo entre as alternativas 
expostas na questão para análise, sendo também que em momento algum, a questão aborta em 
quais governos a política evoluiu, e sim logicamente, por qual iniciou, conforme referencias citadas 
abaixo. 
http://www.mundovestibular.com.br/articles/4429/1/A-REPUBLICA-VELHA/Paacutegina1.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_dos_Governadores 

http://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/politica_governadores.htm 

http://www.todamateria.com.br/politica-dos-governadores/ 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/governo-campos-sales.htm 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva ‘a’ do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5634 Advogado 28 Anulação do Gabarito 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso recebido, afirma-se: 
O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta, o que confere a alternativa “D” 
da questão. 
Alternativa D: Apesar da visita de Barack Obama a Cuba, os Estados Unidos e Cuba ainda 
não reabriram suas embaixadas em Havana e Washington. 
Conforme comprovado pela candidata a alternativa “D” está incorreta, pois as embaixadas dos 
Estados Unidos e de Cuba foram reaberta em Havana e Washington em 2015. 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/embaixada-cubana-e-reaberta-em-
washington.html 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/eua-inauguram-oficialmente-sua-
embaixada-em-cuba.html 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva ‘d’ do 
Gabarito.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5613 / 5600 / 
5241 Advogado 27 Anulação do Gabarito 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta aos recursos recebidos, afirma-se: 
A questão esta pedindo a ordem inicial de votação dos deputados por região, sendo que em 
momento algum menciona em “alternância” de votação. A ordem confirmada inicial de votação pelo 
Supremo Tribunal Federal foi INICIAR pela Região Norte, sendo Roraima o primeiro, 
posteriormente o Sul e consequentemente os demais na sequencia. 
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/04/veja-ordem-de-
votacao-dos-deputados-no-processo-de-impeachment.html 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se como correta a assertiva ‘a’ do 
Gabarito.   

 
Sem mais, 

 
Publica-se em 25 de Abril de 2016. 
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