
 

 
Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2016.  

 
À  
Comissão de Concurso Público (Edital nº 001/2016)  
Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT.  
 

Referente: Parecer sobre Recursos – Resultado Parcial. 
 

Prezados Senhores.  
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de 

candidatos quanto à divulgação do Resultado Parcial, referente ao Concurso Público 
desta Prefeitura. 
 
 
 

Candidato Cargo Inscrição 

IGOR ALVES BELONE ODONTÓLOGO 3970 

Argumento do Candidato: Acertei 52 pontos, solicito a revisão do gabarito. 
 
Recurso Improcedente: Foi realizada nova conferência do Gabarito do Candidato e não foi 
detectado nenhum na nota já divulgada no Resultado Parcial. O candidato teve 3 acertos 
em Português x 2,00 pontos = 06 pontos; 7 acertos em Matemática x 2,00 pontos = 14 
pontos; 6 acertos em Conhecimentos Gerais x 2,00 pontos = 12 pontos;  4 acertos em 
Específica x 4,00 pontos = 16 pontos; totalizando = 48 pontos. O Gabarito poderá ser 
retirado junto a comissão de Concurso. 
 

Candidato Cargo Inscrição 

GABRIELA PEREIRA DE FIGUEIREDO CONTADOR - PARANAITA 380 

Argumento do Candidato: Acertei 3 questões em Matemática no concurso em Paranaíta - 
MT para Contador. Porém no gabarito saiu como se eu houvesse acertado apenas 2. Pelo 
menos 50 pontos eu fiz, e no edital aparece 48. Aguardo ajuste. 
 
Recurso Improcedente: Foi realizada nova conferência do Gabarito do Candidato e não foi 
detectado nenhum na nota já divulgada no Resultado Parcial. O candidato teve 5 acertos 
em Português x 2,00 pontos = 10 pontos; 2 acertos em Matemática x 2,00 pontos = 04 
pontos; 5 acertos em Conhecimentos Gerais x 2,00 pontos = 10 pontos;  6 acertos em 
Específica x 4,00 pontos = 24 pontos; totalizando = 48 pontos. O Gabarito poderá ser 
retirado junto a comissão de Concurso. 
 



 

Candidato Cargo Inscrição 

JESSICA BUTTURI CARVALHO ENFERMEIRO - PARANAITA 330 

Argumento do Candidato:  
Resposta do problema: Y=6x-8 - y=0 - 6x-8=0 - 6x=8 - x=8/6 - x=1,33 - Resposta do 
Gabarito: Letra D) x=4/3. 
 
Recurso Improcedente: O Recurso já foi devidamente analisado no parecer sobre os 
recursos da prova objetiva, com a resolução da questão. A fase de interposição de recurso 

referente ao teor das questões já se encontra encerrada. 
 

Candidato Cargo Inscrição 

MARCOS JOSÉ DOMENI FIGUEIREDO CONDUTOR DE VEÍCULO 
ESCOLAR - ASSENTAMENTO 

SÃO PEDRO 

8490 

Argumento do Candidato: boa tarde, venho através desse solicitar a correção do gabarito 
da questão nº 36. Pois alego ter plena certeza que registrei a alternativa B. Pontuando 52 
pontos, o necessário para se classificar para a próxima fase. 
 
Recurso Improcedente: Foi realizada nova conferência do Gabarito do Candidato e não foi 
detectado nenhum na nota já divulgada no Resultado Parcial. O candidato teve 0 acertos 
em Português x 2,00 pontos = 00 pontos; 6 acertos em Matemática x 2,00 pontos = 12 
pontos; 8 acertos em Conhecimentos Gerais x 2,00 pontos = 16 pontos;  5 acertos em 
Específica x 4,00 pontos = 20 pontos; totalizando = 48 pontos. O Gabarito poderá ser 
retirado junto a comissão de Concurso. 
 

Candidato Cargo Inscrição 

PAMELA RAFAELA EGER ANALISTA TRIBUTÁRIO - 
PARANAITA 

9770 

Argumento do Candidato: Como mencionado no recurso anterior, o qual foi apenas 
parcialmenteanalisado pela banca, venho reiterar que a questão supra, não tem seu 
conjunto solução (S= {-5,2}) entre as alternativas da questão. Vejamos: O 
questionamento da questão 11 versa sobre qual o conjunto solução da equação: x²+3x-
10=0. Desta forma, temos que: a=1 b=+3 c=-10. &#8710;= b²-4.a.c. &#8710;=3²-4.1.(-10) 
- &#8710;= 9+40 - &#8710;= 49 - x=-b±&#8730;&#8710;/2.a - x=(-3)±&#8730;49/2.1 - x=-
3±7/2 - x=-10/2=-5 - x"=4/2=2 - s={-5,2}. Portanto, a resposta correta do conjunto solução 
s={-5,2} a qual não encontra-se entre as alternativas presentes na questão. Todavia, 
reitero novamente a necessidade de reavaliação da questão por parte da banca 
examinadora, haja vista, que equações de 2º grau não se encontram entre as disciplinas 
vinculadas ao conteúdo programático (anexo I do edital). Sobre o assunto apresento 
jurisprudências: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E 



 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUESTÕES 49 E 50 DA PROVA PREAMBULAR. MATÉRIA NÃO 
PREVISTA NO DITAL.  
Tendo a Comissão do Concurso deliberadamente optado no edital por elaborar o 
conteúdo programático de modo descritivo, detalhado e exaustivo, tratando das diversas 
disciplinas de maneira pontual, tópica, constata-se que os pontos relativos a "Contratos 
em Espécie¿ e"Hipoteca¿, ao não estarem expressamente elencados como os demais, 
não poderiam ter sido cobrados. Assuntos que desbordam o instrumento convocatório. 
Anulação das questões 49 e 50.SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Nº 
70031197957, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 09/10/2009) (TJ-RS - MS: 70031197957 RS, 
Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 09/10/2009, Segundo Grupo de 
Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2009) Concurso 
público: controle jurisdicional admissível, quando não se cuida de aferir da correção dos 
critérios da banca examinadora, na formulação as  
questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões 
formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído 
o programa - é a lei do concurso. Precedente (RE 434.708, 21.6.2005, Pertence, DJ 
09.09.2005). (STF - RE-AgR: 526600 SP, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de 
Julgamento: 12/06/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 02-08-
2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00083 EMENT VOL-02283-09 PP-01739 
LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 320-324) Como se observa nas jurisprudências citadas, o 
edital é vinculativo, sendo assim, a formulação das questões devem ter por base o 
conteúdo programático que é tido como um limitador na preparação das provas, pois 
caso contrário, a banca examinadora não teria elencado de forma descritiva e detalhada 
o conteúdo programático a ser pesquisado pelos candidatos para fins de estudo. 
Ressalta-se ainda, que o edital é a lei do concurso público e que todos os atos realizados 
devem estar vinculados a ele, portanto, qualquer ato que se distancie das previsões 
editalícias tornam-se nulos, haja vista, que tratamos aqui de Direito Público o qual é 
delimitado pelo o que a Lei determina, nesta vertente, o que não foi previamente 
disciplinado se torna inválido. Por derradeiro, observamos que o item 6.2 do edital, assim 
prescreve: "6.2. O ANEXO I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo 
Programático, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto 
solicitado." Como se observa no item acima destacado, a interpretação relatada pela 
banca no Parecer sobre recursos, pág. 03, questão 11 “O Anexo I, integrante deste Edital, 
contempla o Conteúdo Programático, apenas a titulo de sugestão, como forma de 
orientação dos estudos pelos candidatos, não sendo obrigatória a sua exclusividade na 
elaboração das questões o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o 
assunto solicitado”, não condiz com a informação evidenciada no edital publicado pela 
Prefeitura Municipal de Paranaíta. Diante de todo exposto, solicito pela anulação da 
questão por 02 (dois) motivos: 1) a resposta correta do conjunto solução da equação de 
2º grau, não esta contemplada entre as alternativas da questão; 2) a disciplina pertinente 



 

a questão supra, não faz parte do conteúdo programático do edital, o qual faz lei entre as 
partes. Reitero a necessidade de reavaliação da questão supra por parte da banca 
examinadora, haja vista, que o cálculo de média aritmética não se encontra entre as 
disciplinas vinculadas ao conteúdo programático do edital. Sobre a necessidade de 
vinculação apresento jurisprudências pertinentes a matéria: MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUESTÕES 49 E 
50 DA PROVA PREAMBULAR. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. Tendo a Comissão do 
Concurso deliberadamente optado no edital por elaborar o conteúdo programático de 
modo descritivo, detalhado e exaustivo, tratando das diversas disciplinas de maneira 
pontual, tópica, constata-se que os pontos relativos a "Contratos em Espécie¿ 
e"Hipoteca¿, ao não estarem expressamente elencados como os demais, não poderiam 
ter sido cobrados. Assuntos que desbordam o instrumento convocatório. Anulação das 
questões 49 e 50.SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Nº 70031197957, 
Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 
Lins Pastl, Julgado em 09/10/2009). (TJ-RS - MS: 70031197957 RS, Relator: Ricardo 
Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 09/10/2009, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2009) - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO 
DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO - MATÉRIA NÃO PREVISTA NO 
EDITAL – VÍCIO RECONHECIDO - VINCULAÇÃO AO EDITAL. - O concurso público é o 
procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os 
melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o 
Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar 
funções públicas, e, no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as 
barreiras opostas no procedimento. - O Edital é a lei do concurso, e, por isso, não cabe à 
Administração Pública descumprir suas prescrições, sob pena de arbítrio e de ofensa ao 
princípio da legalidade. - Comprovado nos autos que, ao candidato, foi exigido discorrer 
acerca de matéria não prevista no edital, nítido é o seu direito líquido e certo de ver 
reconhecida a ilegalidade praticada pela Administração Pública. (TJ-MG - AC: 
10024121285449002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 
05/09/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2013) 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO 
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA NAS 
INSTÂNCIAS INFERIORES. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O 
Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso 
público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, 
na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que 
as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital – 
nele incluído o programa – é a lei do concurso”. (STF – AI: 779861 MG , Relator: Min. 
EROS GRAU, Data de Julgamento: 16/03/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-
062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-04 PP-01030). Como se 



 

observa nas jurisprudências citadas (apesar de contrárias ao entendimento da banca 
examinadora) o edital do concurso é vinculativo e caso a Administração Pública não 
cumpra o programa nele incluído, há possibilidade de invocar o controle jurisdicional. 
Portanto, as formulações das questões pertinentes as provas de concursos públicos, 
devem ter por base o conteúdo programático que é tido como um limitador na 
preparação das provas. Diógenes Gasparini através de seu livro intitulado Direito 
Administrativo (2001), destaca que “O princípio da legalidade significa estar a 
Administração  Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles 
não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. 
Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito 
demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação.” Sendo assim, temos que todos os 
atos realizados devem estar vinculados ao que preconiza o edital (lei entre as partes) e 
qualquer ato que se distancie das previsões editalícias tornam-se nulos, haja vista, que 
tratamos aqui de Direito Público o qual é delimitado pelo o que a Lei determina. 
Observamos que o item 6.2 do edital, assim prescreve: "6.2. O ANEXO I, integrante deste 
Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá ser buscado em 
qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado." Entretanto, a interpretação relatada 
pela banca no Parecer sobre recursos, pág. 04, questão 12 reescreve o item da seguinte 
forma: “O Anexo I, integrante deste Edital, contempla o Conteúdo Programático, apenas 
a titulo de sugestão, como forma de orientação dos estudos pelos candidatos, não sendo 
obrigatória a sua exclusividade na elaboração das questões o qual poderá ser buscado 
em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado”, estes dizeres não condizem com a 
informação (do item) evidenciada no edital publicado pela Prefeitura Municipal de 
Paranaíta, portanto, em obediência aos Princípios Basilares da Administração Pública, 
bem como, em obediência aos Princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da 
boa-fé administrativa, reitero o pedido de anulação da questão nº. 12 (pois a disciplina 
que a compõe não faz parte do conteúdo programático do edital). 
 
Recurso Improcedente: O Recurso já foi devidamente analisado no parecer sobre os 
recursos da prova objetiva. O Edital de Concurso Público dispõe nos itens 6.2, 6.4 e 6.5:  
 
“6.2. O ANEXO I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá 
ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado.  
6.4. Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a 
capacidade de raciocínio. 
6.5. Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos 
relativos a mais de uma área de conhecimento”. 

 
 
 
 



 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS 
Administrador/Contador/Consultor 
CRA/MT: 4.209 – CRA/MG: 48.168-S 

 
 


