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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016, DE 31 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 

Recurso quanto à questão 08 – Cargo Assistente Legislativo 

INDEFERIDO 

 

O recurso impetrado pelo candidato afirma que: “Conforme gabarito preliminar, a resposta certa seria a opção B, 

apenas as afirmações I e III, no entanto, verifica-se que afirmativa III NÃO possui crase. Assim, como poderia a mesma 

estar correta?” 

 

Inicialmente vamos verificar o enunciado da questão: 

 
 

Observa-se que se pretende que o candidato “julgue a utilização da crase nas frases”. Assim temos: 

 

I. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. 

 

A utilização da crase nesta frase está correta, tendo em vista que a crase deve ser empregada apenas diante de 

palavras femininas, para ter certeza se devemos utilizar a crase ou não substitua a palavra feminina por uma masculina: 

se o “a” virar “ao”, ele receberá o acento grave. Como é o caso da questão: 

 

As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. 

 

Substitua a palavra “confraternização” pela palavra “encontro”: 

 

As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. 

 

II. O pagamento das dívidas foi feito à prazo. 

 

A utilização da crase nesta frase está incorreta, como já mencionado a crase não ocorre antes de palavra 

masculina, isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo “a”, indicador do gênero feminino. 

 

III. Marcaram o encontro no restaurante para as 20h. 
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A utilização da crase (ou a não utilização da mesma) nesta frase está 

correta, sendo que NÃO DEVE SER UTILIZADO CRASE, quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, 

desde e até.  

 

Logo estão escritas de forma correta, ou seja a utilização ou não da crase está correta nas frases I e III, alternativa B, 

conforme gabarito preliminar. 

 

 

Recurso quanto à questão 31 a 35 – Cargo Assistente Legislativo 

INDEFERIDO 

 
Recurso Questões: 
31 – DEFERIDO. Ausência de especificação no conteúdo programático. 
32 – DEFERIDO. Ausência de especificação no conteúdo programático 
33 – DEFERIDO. Ausência de especificação no conteúdo programático. 
34 – DEFERIDO. Ausência de especificação no conteúdo programático. 
35 – DEFERIDO. Ausência de especificação no conteúdo programático. 
 
 
 
Recurso quanto à questão 35 – Cargo Contador 

INDEFERIDO 

 
Vejamos o enunciado: “Com fulcro na Lei Orgânica do Município de São Cristóvão do Sul – SC, assinale V para Verdadeira 

e F para Falsa:” 

 

A questão é fiel a Lei Orgânica, sendo que desta forma, não vislumbrasse dificuldade de entendimento muito menos 

alteração na forma da matéria, como o candidato questiona. As alternativas fazem mera menção a redação dada na Lei 

Orgânica do Município, não sendo apenas utilizado o Art. 20 tão pouco citado este artigo e sim todos os artigo 

apresentados abaixo: 

Art. 20 - O suplente será convocado:  

I - nos casos de vaga por investidura em funções previstas nesta Lei Orgânica; 

II - nos casos de licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

III - em missão especial por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

IV - por licença para tratar de interesses particulares por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela 

Câmara. 

§ 2º - Em caso de vaga não havendo suplente, o Presidente comunicará o fato dentro de 48 horas, a Justiça Eleitoral. 

 

Art. 21 - Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão de 

exercício do mandato nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou delas receberem informações. 
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Art. 24 - O mandato da Mesa Diretora será de dois anos, proibida a reeleição 

de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. 

 

Art. 25 - A Mesa Diretora, dentre outras atribuições, compete: 

I - propor ao plenário, projetos de lei e de resolução que criem, transformem e extingam cargos e empregos ou 

funções da Câmara Municipal, bem como a fixação da respectiva remuneração, observadas as determinações 

legais; 

 

Desta forma INDEFERIMOS o pedido de anulação do recurso. 

Fonte: http://www.pmsc.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/12764/codNorma/86565 

 

 

 

http://www.pmsc.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/12764/codNorma/86565

