
 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES 
EDITAL 001/2014 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO 

 
Questão: 21 
Candidato: TÂNIA MENEGUSSE DE BRITIS  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: a candidata não trouxe qualquer fundamentação jurídica em sua 

irresignação, argumentando, apenas, que em sua opinião estaria correta a resposta 

representada pela alternativa “a”, fato este que não pode ser admitido como situação 

embasadora para modificar o gabarito. 

 
Questão: 23 
Candidato: TÂNIA MENEGUSSE DE BRITIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso da candidata no que se refere à questão 

23 da prova em comento, tendo em vista que a Constituição da República incluiu como 

ente federativo os Municípios, conferindo autonomia necessária. As Leis Orgânicas 

municipais são as normas superiores exercendo papel semelhante às Constituições, pois 

subordinam todas as demais normas municipais, são elaboradas pela Câmara Municipal 

e, a exemplo da Constituição Federal, votadas em 2 turnos, sem a participação do 

Executivo. A alteração é feita mediante emendas e não por outras leis.  

 Além disso, a lei orgânica municipal deve observar os princípios da Constituição 

Federal e da Constituição Estadual, entretanto, as Constituições Estaduais não podem 

limitar a autonomia municipal, além do previsto na Constituição Federal, sendo certo que 

não há  hierarquia jurídica entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios. 
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Questão: 32 
Candidato: BRUNO FREDERICO CASTRO MINIMO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso do candidato no que se refere à questão 

de nº 32 da prova em comento, tendo em vista a previsão contida no artigo 65, incisos I e 

II e suas alíneas, da Lei 8.666/93, cabendo ao candidato identificar a questão que revela-

se correta, cujo enunciado esteja completo e em igualdade com o teor da legislação 

vigente.  

  

Questão: 34 
Candidato: TÂNIA MENEGUSSE DE BRITIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso em relação à questão de numero 34, uma 

vez que a finalidade, segundo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o 

resultado que a Administração deve alcançar com a prática do ato. É aquilo que se 

pretende com o ato administrativo. De acordo com o princípio da finalidade, a 

Administração Pública deve buscar sempre o interesse público e, em uma análise mais 

restrita, a finalidade determinada pela lei. É um elemento sempre vinculado. Já o motivo 

consiste na situação de fato e de direito que gera a necessidade da Administração Pública 

em praticar o ato administrativo. O pressuposto de direito é a lei que baseia o ato 

administrativo, ao passo que o pressuposto de fato corresponde as circunstancias, 

situações, acontecimentos que levam a Administração a praticar o ato. 

 
Questão: 35 
Candidato: TÂNIA MENEGUSSE DE BRITIS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: a alternativa correta é a letra "D" e não a letra "C" conforme divulgado 

anteriormente. 
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

Questão: 34 
Candidato: EDEILTON MENDES DE SOUZA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 

 

 

Teófilo Otoni, 10 de dezembro de 2014. 


