PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT-SP
CONCURSO Nº 001/2016
JULGAMENTO DE RECURSOS DAS PROVAS APLICADAS DIA 05/06
Específicas
1) Procurador Jurídico
Questão 24
A alternativa “a” é a hipótese da alínea “a” do art. 12 da CF.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 25
Não há qualquer fundamento legal para anulação da questão, vez que a alternativa
está correta, apesar de não ser uma cópia idêntica do art. 14, § 8º, inciso I, da CF.
Recurso foi indeferido
Questão 30
Conforme art. 21, Inciso III da Lei 8.666/93, a alternativa correta é a “B”.
Recurso foi deferido e a resposta será alterada
Questão 31
O art. 457, § 1º, traz a possibilidade de integração no salário apenas as gratificações
ajustadas, em regra, a gratificação não integra o salário.
“Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para
todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas
que receber.
§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como
também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas,
diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.”
Portanto, a questão está de acordo com a legislação vigente, apenas a gratificação
ajustada sendo uma exceção, integra a remuneração.
Recurso foi indeferido
Questão 32
Não há qualquer fundamento legal para anulação da questão.
Primeiramente, funcionário público é toda pessoa investida em cargo público. Sendo
assim não há qualquer especificação de que a questão se refere à Lei 8.112/90, a
qual embasou o presente recurso.
Além disso, a questão está vinculada ao título que se encontra na prova, ou seja,
“Direito Trabalhista”. Dessa forma, quando tratado como questões dentro do direito
trabalhista, trata-se de funcionário público regido pelo regime celetista e não
estatutário, como mencionou o requerente em seu recurso.
A CLT dispõe expressamente em seu art. 129, inciso II, o seguinte:
“Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze)
faltas;”

Portanto, não é possível a alteração da resposta nesta questão, tendo em vista que a
alternativa correta está de acordo com as normas da CLT.
Recurso foi indeferido
Questão 33
Houve erro de digitação ao invés de assistente foi usada a palavra assistido.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 36
O art. 65 do CPC dispõe que a incompetência relativa “pode” ser alegada pelo
membro do Ministério Público, e não “deve” como constou.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 40
Não há razão legal para provimento do recurso, visto que o art. 110 dispõe que:
“O Município de Dumont estabelecerá em lei o regime jurídico se seus servidores,
atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe são aplicáveis pela
Constituição Federal.
I- Duração do trabalho não superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada.
II- A redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança.”
Sendo assim, o Município estabelecerá por lei municipal o regime jurídico de seus
servidores, a questão traz cópia idêntica do texto da Lei Orgânica do Município, sendo
a associação sindical uma garantia constitucional, expressamente prevista pela
Constituição Federal.
Já a associação sindical que se refere ao item III da questão está previsto na Lei
Orgânica, no art. 111, inciso I, vejamos:
“Art. 111. É garantido aos servidores municipais, o direito:
I – à livre associação sindical;”
Portanto, a questão apresenta expressamente o texto idêntico à Lei Orgânica, do que
o Município poderá estabelecer em lei municipal, respeitando as garantias da
Constituição Federal.
Recurso foi indeferido
Português
Questão 06 para os cargos de Escriturário e Ajudante de Serviços Gerais A própria
personagem faz esta comparação. Ao decorrer do texto ela faz sacrifícios como mãe,
porém ela se compara a uma estrela por não estar junto de seu esposo e sofrer pela
ausência dele.
Recurso foi indeferido
Questão 01 para os cargos de Escriturário e Ajudante de Serviços Gerais
"De manhã a minha sombra com meu papagaio e o meu macaco começam a me
arremedar” QUE O ÚNICO MOMENTO DO POEMA QUE RELATA QUE A SOMBRA
IMITAVA O MENINO ERA DE MANHÃ, IMITAR IDENTICAMENTE O MOMENTO
EXATO DA AÇÃO COMO REALMENTE É. AO DECORRER DO DIA A SOMBRA SE
MODIFICA E PASSA A FICAR DIFERENTE DO QUE O MENINO SERIA “HOJE”

APRESENTADA NO POEMA. EX: "Depois é meio-dia. E a minha sombra fica do
tamaninho de quando eu era menino.[...]" "Depois é tardinha. E a minha sombra tão
comprida brinca de pernas de pau [...]"; "E de noite quando escrevo, fazer como você
faz, como eu fazia em criança [...]". COM ISSO CONCLUÍ-SE QUE A ÚNICA
ALTERNATIVA CORRETA SERÁ A LETRA “A”, POIS O ÚNICO MOMENTO QUE A
SOMBRA IMITA O MENINO É DE MANHÃ, AO DECORRER DO DIA A SOMBRA
MODIFICA-SE FICANDO COM UMA IMAGEM DISTINTA DO QUE O MENINO
APRESENTA.
Recurso foi indeferido
Questão 07 para os cargos de Recepcionista e Merendeira
A resposta correta é a alternativa “E”
Recurso foi deferido e a reposta será alterada
Questão 14 para os cargos de Escriturário e Ajudante de Serviços Gerais
A questão refere-se à intenção de Davi ao anotar a chegada e a partida do leiteiro
todos os dias, pois o término da história refere-se à morte do casal por
envenenamento ao consumir o leite. Davi observava o leiteiro com a intenção de
saber o horário de sua rotina para colocar seu plano em ação com perfeição que era
colocar o veneno dentro do recipiente de leite entregue pelo leiteiro. Ou seja, essa
parte do texto refere-se à ação final da história, a parte que ele concluiu suas
observações e pôs em ação seu plano de matar seu cunhado.
Recurso foi indeferido
Questão 14 para o cargo de Recepcionista e Merendeira
A alternativa correta é a “D”
Recurso foi deferido e a resposta será alterada
Questão 15 para o cargo de Recepcionista e Merendeira
A alternativa correta é a “C” pois todas as outras alternativas são sinônimas, a única
exceção é a letra C, Aventureiro.
Recurso foi indeferido
Matemática
Questão 21 para os cargos de Recepcionista e Merendeira
A questão não contém resposta correta.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 23 para os cargos de Recepcionista e Merendeira
A questão não contém resposta correta.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 17 para os cargos de Escriturário
A questão está incompleta.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Questão 30 para os cargos de Escriturário
A questão não contém resposta correta.
Recurso foi deferido e a questão será anulada

Questão 32 para os cargos de Recepcionista e Merendeira
A questão não contém resposta correta.
Recurso foi deferido e a questão será anulada
Infomática
Questão 39 para o cargo de Escriturário
No ms word 2010 (versão em português, padrão), quando queremos salvar um
arquivo ou documento utiliza-se o atalho ctrl + b.
A função ctrl + a refere-se ao atalho “abrir”.
Recurso foi indeferido
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