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Concurso Público - 01/2017

INSCRIÇÃO

904729

CARGO

ADVOGADO

TIPO RECURSO

Contra Resultado Provisório

DISCIPLINA

Não possui disciplina

DATA DE SOLICITAÇÃO

02/05/2018 às 17h 34min

PEDIDO

Questão 15: anulação
Questão 23: anulação
Questão 35: correção do gabarito para que conste a alternativa "d" como correta

DESCRIÇÃO FATOS

Algumas questões ainda estão equivocadas.

PROVA

Não informado

QUESTÃO

Não informado

DESCRIÇÃO

Questão 15: conforme pacificado pela doutrina, existe uma forma de requisição
administrativa que é supressiva, qual seja, a requisição administrativa de bens
fungíveis. Tal modalidade de requisição fere “o caráter perpétuo e irrevogável do
direito de propriedade” (DI PIETRO, Maria Zanella. Direito Administrativo, 30ª Ed.
Forense, 2017, p. 164). Desta forma, a questão deve ser anulada, por haver uma
forma de requisição administrativa que é modalidade de intervenção supressiva.
Questão 23: nessa questão, o gabarito indica que a alternativa correta seria a letra b,
que aduz que três afirmativas estão corretas. Entretanto, somente duas afirmativas
estão corretas, quais sejam, as afirmativas I e III. A afirmativa II está incorreta pois,
na verdade, em certas ocasiões não há impessoalidade de quem recebe a
comunicação oficial pelo poder público. Isso ocorre, por exemplo, quando um
cidadão recebe uma multa, ou quando um funcionário público é exonerado, ou
quando o poder público celebra um contrato administrativo com alguma empresa.
Nesses casos, o destinatário da comunicação oficial é determinado, individualizado,
pessoal, não havendo o que se falar em impessoalidade do destinatário. Já a
afirmativa IV está incorreta pois é totalmente desconforme ao assunto tratado.
Portanto, a questão 23 deve ser anulada, considerando que as afirmativas II e IV
estão incorretas, pelas razões acima explanadas, uma vez que não há alternativa
compatível com o número de afirmativas corretas.

Questão 35: A questão considerou como sendo correta a alternativa a, que indicou
que todas as afirmativas estão corretas. No entanto, somente a afirmativa III está
correta. Isso porque a afirmativa I está incorreta devido ao fato de que nas duas
primeiras estrofes do poema há referência, apenas, a todos os apaixonados de
modo geral, e não a uma pessoa específica. Já a afirmativa II está incorreta porque
as duas primeiras estrofes do poema não mostram o drama interno vivido por quem
ama, mas tão somente a dificuldade de se revelar o amor à pessoa amada. Deve ser
ressaltado que a questão exigiu que o candidato considerasse apenas as duas
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primeiras estrofes e, portanto, a resposta não deve levar em consideração a última
estrofe do poema. Dessa forma, o gabarito da questão 35 deve ser alterado para
que conste a alternativa d como correta, o que se mostra mais adequado.
ANEXO

Sem anexo

RESPOSTA

Recurso desconhecido, não previsto no Edital.

STATUS

Indeferido

