
ESTADO DE ALAGOAS  CÂMARA MUNICIPAL DE BELO MONTE 

EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2018 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
DOS RECURSOS DEFERIDOS 
 
Após a análise dos recursos apresentados, o Instituto ADM&TEC decidiu deferir os recursos referentes às seguintes questões, com consequente retificação dos seus gabaritos 
preliminares: 
 

CARGO (S) QUESTÃO RETIFICAÇÃO JUSTIFICATIVA 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
CONTADOR 

PROCURADOR 
1 O gabarito passa a ser letra “A”. A afirmativa III é FALSA, pois a grafia do vocábulo “açúcar” está correta. 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
CONTADOR 

PROCURADOR 
14 O gabarito passa a ser letra “C”. 

A afirmativa I é FALSA, pois a Constituição Federal de 1988 determina ser inviolável a 
liberdade de consciência e de crença no Brasil, mas não impõe expressamente que seja 
respeitada a legislação vigente. 

PROCURADOR 17 O gabarito passa a ser letra “B”. 
A afirmativa III é FALSA, pois o art. 2º da LINDB dispõe que "não se destinando à vigência 
temporária, a lei TERÁ vigor até que outra a modifique ou revogue". 

CONTADOR 36 O gabarito passa a ser letra “E”. 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a insuficiência da dotação original é um fator de 
motivação para a possível adoção de créditos adicionais. A afirmativa III é VERDADEIRA, 
pois os créditos adicionais são agregados às dotações preliminarmente autorizadas na 
resolução que aprovou o orçamento, seja pela insuficiência da dotação original, seja pela 
inserção no orçamento de despesas não previstas. 

 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS INDEFERIDOS 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

11143 
ANALISTA DE 

CONTROLE 
INTERNO 

19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é verdadeira, pois corresponde a um dos requisitos elencados no artigo 26 da LC 101/2000, qual 
seja a autorização em lei específica para que haja a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas. A afirmativa não exclui a existência de outros 
requisitos, o que é reforçado pela expressão “deverá, entre outros aspectos ”.  

10819 CONTADOR 4 INDEFERIDO 
O gabarito da questão é letra D). A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 400 ml / 1.000 ml = 40%. A afirmativa II é FALSA, 
pois R$ 10 + R$ 19 = R$ 29, NÃO R$ 37. E a afirmativa III é VERDADEIRA, pois R$ 5 + R$ 13 = R$ 18. 

10979 CONTADOR 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática dos direitos de uma 
entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que constituem o 
balanço patrimonial. 

10981 CONTADOR 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática dos direitos de uma 
entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que constituem o 
balanço patrimonial. 
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10993 CONTADOR 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática dos direitos de uma 
entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que constituem o 
balanço patrimonial. 

10995 CONTADOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática dos bens de uma 
entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que constituem o 
balanço patrimonial. 

11038 CONTADOR 20 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. O termo “imobilizado” não significa, 
para fins de natureza contábil, o “imutável” ou aquilo que “não se move”. A expressão, na tecnologia, decorre do fato 
de reunir o grupo de contas que, pela sua natureza, não “giram”, ou seja, tendem a “permanecer” no estado em que 
“entram” para o patrimônio.  

10982 CONTADOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática das obrigações de 
uma entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que 
constituem o balanço patrimonial. 

10996 CONTADOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois no Balanço Patrimonial é demonstrada a situação estática das obrigações de 
uma entidade num determinado período. Tal conceito está correto e não exclui os demais elementos que 
constituem o balanço patrimonial. 

11005 CONTADOR 31 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 47, Parágrafo único, II da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC nº 101/2000). A assertiva apresenta uma das informações que deve conter na nota explicativa dos 
balanços trimestrais, abarcando a literalidade do inciso citado, sem alegar que essa seria a única informação que 
deve constar na nota explicativa. 

10816 PROCURADOR 4 INDEFERIDO 
O gabarito da questão é letra D). A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 400 ml / 1.000 ml = 40%. A afirmativa II é FALSA, 
pois R$ 10 + R$ 19 = R$ 29, NÃO R$ 37. E a afirmativa III é VERDADEIRA, pois R$ 5 + R$ 13 = R$ 18. 

10852 PROCURADOR 4 INDEFERIDO 
O gabarito da questão é letra D). A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 400 ml / 1.000 ml = 40%. A afirmativa II é FALSA, 
pois R$ 10 + R$ 19 = R$ 29, NÃO R$ 37. E a afirmativa III é VERDADEIRA, pois R$ 5 + R$ 13 = R$ 18. 

10817 PROCURADOR 6 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 6 é a letra A), estando erradas todas as assertivas. 

10867 PROCURADOR 6 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 6 é a letra A), estando erradas todas as assertivas. 

11030 PROCURADOR 12 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois de acordo com o art. 145, §1º : sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. 

11049 PROCURADOR 12 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: o tema "1. Conceito, classificação e 
interpretação das normas constitucionais". 

11021 PROCURADOR 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta uma das atividades cuja liberdade de expressão é assegurada pela 
Constituição Federal, independentemente de censura ou licença, conforme dispõe o art. 5º, IX da Carta Magna. 

11083 PROCURADOR 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta uma das atividades cuja liberdade de expressão é assegurada pela 
Constituição Federal, independentemente de censura ou licença, conforme dispõe o art. 5º, IX da Carta Magna. 

10826 PROCURADOR 15 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra A), estando erradas todas as assertivas. 

10911 PROCURADOR 15 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 15 é a letra A), estando erradas todas as assertivas. 

10917 PROCURADOR 16 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 16 é a letra E), estando corretas todas as assertivas. 
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10934 PROCURADOR 16 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 16 é a letra E), estando corretas todas as assertivas. 

11084 PROCURADOR 16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o dever do juiz de atentar aos fins sociais e às exigências do bem 
comum quando estiver aplicando o ordenamento jurídico. A assertiva não estabelece que apenas esses aspectos 
deverão ser observados pelos magistrados, não excluindo, portanto, outras orientações e princípios que ele deva 
seguir no exercício de suas funções. 

10943 PROCURADOR 18 INDEFERIDO Conforme gabarito preliminar, a resposta da questão 18 é a letra D), estando corretas as assertivas I e III, apenas. 

11041 PROCURADOR 19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 60 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000). A supressão apontada pelo (a) candidato (a) não torna incorreta 
a assertiva, pois as dívidas consolidada e mobiliária são duas espécies distintas do gênero dívida pública, e não 
uma espécie única. Assim é possível que lei estadual ou municipal fixe limites inferiores àqueles previstos na LC 
nº101/2000 para a dívida consolidada. 

11085 PROCURADOR 19 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 60 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000). A supressão apontada pelo (a) candidato (a) não torna incorreta 
a assertiva, pois as dívidas consolidada e mobiliária são duas espécies distintas do gênero dívida pública, e não 
uma espécie única. Assim é possível que lei estadual ou municipal fixe limites inferiores àqueles previstos na LC 
nº101/2000 para a dívida consolidada. 

11088 PROCURADOR 23 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 50, V da Lei de Responsabilidade Fiscal (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000). A assertiva se refere ao mínimo que deve ser DETALHADO na 
escrituração, que é a natureza e o tipo de credor. Já o montante e a variação da dívida pública no período deve ser 
EVIDENCIADO e não detalhado, conforme a literalidade do inciso do artigo citado. 

11089 PROCURADOR 25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois trata da regra geral disposta no art. 44 da LRF, que veda a aplicação de receita de 
capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. 
A assertiva somente seria verdadeira se fizesse menção à exceção prevista na lei e estivesse escrita dessa forma: 
é permitida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para 
o financiamento de despesa corrente destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. 

 


