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MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Sobre a questão 30, a resposta que confere com o edital é a alternativa A e não a alternativa D como esta no gabarito.
Efetuar serviços referentes às licitações, pregões e
contratos, tais como: elaborar editais, montar os processos,
controlar os prazos legais de todo o procedimento licitatório,
controlar as publicações legais, orientar os fornecedores
quanto ao procedimento licitatório, e manter cadastro dos
mesmos;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezado Candidato:
Apesar de não ter anexado o requerimento de recurso, o mesmo foi analisado e indeferido, visto que a única alternativa que não
compete ao Agente de Licitações, Compras e Contratos é a alternativa D, pois essa tarefa compete à Comissão de Licitações e
não está presente nas atribuições do Cargo. Portanto mantem-se o gabarito.
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MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
Concurso Público - 002/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Anulação.
O enunciado da questão solicita: "Considerando a Biblioteca de documentos do Microsoft Windows 7, assinale a alternativa que
não corresponda a uma opção de filtro em sua caixa de pesquisa."
O Windows 7 conta com o recurso Bibliotecas. Dentro das Bibliotecas, por padrão, temos Documentos, Imagens, Músicas e
Vídeos. Dentre as opções de filtro de pesquisa na janela Bibliotecas, temos: Espécie, Data de modificação e Tipo. Já na tela
Bibliotecas>Documentos, temos: Autores, Tipo e Data de modificação. As imagens ilustrando tais telas estão anexas a este.
Pela forma como foi elaborado o enunciado, não é possível precisar a qual caixa de pesquisa o examinador se refere, o que
prejudica o entendimento e a resolução da questão, motivo pelo qual solicito sua anulação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
PARECER: INDEFERIDO
Justificativa: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. O enunciado da questão solicita a alternativa
que não corresponde a uma opção de filtro, na caixa de pesquisa, da Biblioteca de documentos do Microsoft Windows 7.
Permanece inalterado o gabarito oficial.
https://www.tecmundo.com.br/musica/3612-dicas-do-windows-7-aprenda-a-usar-o-recurso-bibliotecas.htm
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Anulação.
O site de suporte do Office contém uma lista de atalhos, dentre eles, o correspondente para refazer ou repetir uma ação no
Word, qual seja, CTRL+Y. Porém, o site ressalva: "Os atalhos neste tópico referem-se ao layout de teclado dos EUA. As teclas
para outros layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um teclado dos EUA." No teclado brasileiro, o atalho para
tal ação é CTRL+R, conforme demonstra imagem anexa. O atalho CTRL+Y não executa qualquer ação.
Existe mais de uma opção de atalho para o comando solicitado na questão, e apenas uma delas foi apresentada como
alternativa, não tendo o examinador especificado a configuração do teclado considerada na elaboração. Visto que tal
configuração altera a utilização dos atalhos, solicito anulação da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
PARECER: INDEFERIDO
Justificativa: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. O atalho que corresponde a refazer ou repetir
uma ação é Control + Y. Permanece inalterado o gabarito oficial.

https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-do-microsoft-word-no-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2#OfficeVersion=Office_2007_-_2010
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Recurso:
Alteração de gabarito, da alternativa c para a.
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)- 7ª Edição afirma, em sua página 37, que o fato de estar ou não
prevista na LOA não serve de parâmetro para a diferenciação de receita orçamentária e extraorçamentária: "Nesse contexto,
embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa previsão,
no citado documento legal, não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, determinar
classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos financeiros orçamentários,
inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto: operações de crédito por antecipação de receita - ARO, emissões de
papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.” Isto torna a afirmativa I da questão falsa.
Quanto à afirmativa IV, as Receitas de Capital não estão limitadas a atender apenas a constituição ou criação de bens de capital,
já que destinam-se a atender às despesas de capital, entre elas a amortização da dívida pública e auxílios para outras pessoas
jurídicas, que não necessariamente constituem ou criam bens que alteram o patrimônio público. Além disso, elas não alteram o
patrimônio, como afirma a questão.De acordo com o MCASP, 7ª Edição: "Receitas Orçamentárias de Capital são arrecadadas
dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos
programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes,
as receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido.
Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da
conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.”
Assim, tanto a assertiva I quanto a IV da questão 17 são Falsas, por isso solicito alteração do Gabarito, da alternativa C para a
A.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
PARECER INDEFERIDO.
Todas as afirmativas da questão são verdadeiras. Questão elaborada com base nos conceitos presentes na obra de EDSON
RONALDO NASCIMENTO, GESTÃO PÚBLICA, EDITORA SARAIVA, EDIÇÃO ESPECIAL, 2006, São Paulo. Não há amparo a
discussão da candidata no que se refere em sua explanação. A questão foi elaborada de acordo com quesitos e conceitos
objetivos e que todos são verdadeiros.
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