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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
 
 

EDITAL N° 001/2015 
 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS  

 
Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referentes ao 

Concurso Público – Edital 001/2015, da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, rea-
lizado no dia 09 de agosto de 2015. 
 
 
1º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): ACIR TADEU CARDOSO 
Inscrição: 112225 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 2 
ANÁLISE: A alternativa “A”, alvo do recurso do candidato, está correta porque: 
1. De acordo com o enunciado da questão, considera-se o texto como um todo, a 

fim de interpretá-lo de modo integral, completo. 

2. Na nossa cultura, “ovelha negra” é aquele que se sobressai de modo negativo no 
seio de uma família, no meio social, que destoa dos demais, que não concorda ou 
não combina com os demais, etc. O tom do texto é esse, mas, como o país era 
formado por ladrões, “ovelha negra” era o homem honesto que não compactuava 
com as leis daquele país, pois não roubava.  

3. O fato de haver alguém que não roubava causou a maior confusão (“Ele deixava 
que lhe roubassem tudo e, ao mesmo tempo, não roubava ninguém.”). O homem 
fez resistência passiva ao sistema do país e causou modificações nos comporta-
mentos e no ambiente. O homem preferiu morrer de fome a compactuar com os 
demais. Em decorrência da falta de adaptação, por tentar resistir, morreu de fo-
me. Esta é uma atitude extrema, radical, contra o meio em que ele vive: “morrer 
de fome” é o modo de se negar a pactuar com as leis daquele país. Ao se negar a 
roubar, o homem honesto vence a fome do poder antiético (e morre de fome), li-
vre de ideias que escravizam a mente e de ações ilícitas que enchem os bolsos. 
Ele tem uma grande capacidade de se opor, tem força de resistência, embora 
passiva,  até morrer de fome, “Era honesto, não havia nada a fazer”. 

PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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2º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): NICOLI PADILHA 
Inscrição: 113021 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 21 
ANÁLISE: A questão 21 (Questão de Conhecimento Específico) trata da obrigatori-
edade da roçada e limpeza dos terrenos em Benedito Novo, para evitar a prolifera-
ção de animais nocivos à saúde pública.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população” e “Poder de 
polícia do Município: meios de atuação da fiscalização.”) e faz parte das atribuições 
do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de Concurso Público nº 001/2015), que 
são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do munícipe para que as liberdades e os direi-
tos individuais, em especial o de propriedade tanto a pública quanto a particular, se-
jam exercícios em concorrência e, sem lesar ou ameaçar a coletividade ou bem es-
tar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo da questão está devidamente previs-
to no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
3º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): NICOLI PADILHA 
Inscrição: 113021 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: A questão 27 (Questão de Conhecimento Específico) trata, na terminolo-
gia das atividades de saneamento básico, da logística reversa:  conjunto  de  ações,  
procedimentos  e  meios, destinados  a  facilitar  a  coleta  e  a  restituição  dos  re-
síduos  aos  seus  geradores  para  que  sejam  tratados  ou reaproveitados em no-
vos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produti-
vos, visando à não geração de rejeitos. 
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(item “Normas reguladoras da Produção e Destinação de Resíduos.”) e faz parte 
das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de Concurso Público nº 
001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do munícipe para que as liber-
dades e os direitos individuais, em especial o de propriedade tanto a pública quanto 
a particular, sejam exercícios em concorrência e, sem lesar ou ameaçar a coletivida-
de ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo da questão está devidamente previs-
to no Edital de Concurso Público nº 001/2015 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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4º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): NICOLI PADILHA 
Inscrição: 113021 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 35 
ANÁLISE: A questão 35 (Questão de Conhecimento Específico) trata da poluição do 
ar e dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população”; “Poder de 
polícia do Município: meios de atuação da fiscalização; e “Normas reguladoras da 
Emissão de Gases.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do 
Edital de Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta 
do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de pro-
priedade tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em concorrência e, 
sem lesar ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto e o conteúdo da questão está devidamente previsto 
no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
5º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): NICOLI PADILHA 
Inscrição: 113021 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 22 e 33 
ANÁLISE: A questão 22 (Questão de Conhecimento Específico) trata da obrigatori-
edade da construção dos passeios na frente dos  imóveis urbanos. 
A questão 33 (Questão de Conhecimento Específico) trata de situações em que há 
necessidade de alvará, ou de licença em Benedito Novo. 
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população”; “Noções de 
legislação de Trânsito” e “Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscali-
zação; e “Autorização e Licença.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas 
(Anexo IV do Edital de Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, 
..., a conduta do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em espe-
cial o de propriedade tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em con-
corrência e, sem lesar ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
O requerente alega ainda que o arquivo do Código de Posturas de Benedito Novo, 
disponibilizado no site da Prefeitura, é ilegível. Tal afirmação não procede, pois este 
mesmo arquivo foi consultado para a elaboração das questões, oferecendo condi-
ções aceitáveis de legibilidade. 
Portanto, o gabarito está correto; o conteúdo da questão está devidamente previsto 
no Edital de Concurso Público nº 001/2015; e o arquivo do Código de Posturas de 
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Benedito Novo, disponibilizado no site da Prefeitura oferece condições aceitáveis de 
legibilidade. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
6º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): NICOLI PADILHA 
Inscrição: 113021 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 26, 34, 38 e 39. 
ANÁLISE: A questão 26(Questão de Conhecimento Específico) trata do gabarito das 
novas vias públicas classificadas como  principais a serem abertas no município.   
A questão 34 (Questão de Conhecimento Específico) trata do gabarito ou número de 
pavimentos máximo permitido em Benedito Novo. 
A questão 38 (Questão de Conhecimento Específico) trata dos afastamentos e/ou 
recuos  frontal, do sistema viário e  de  ajardinamento. 
A questão 39 (Questão de Conhecimento Específico) trata da proibição de alguns 
usos e atividades em determinadas zonas do município pela sua função, pelo  porte  
ou  ainda  se  for  considerada  geradora  de  incômodo  ao  entorno  imediato,  trá-
fego,  impacto urbanístico ou risco ambiental.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento destes temas está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população”; “Noções de 
legislação de Trânsito” e “Poder de Polícia do Município: meios de atuação da fisca-
lização.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de 
Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do muní-
cipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de propriedade 
tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em concorrência e, sem lesar 
ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo das questões está devidamente pre-
visto no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
7º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): VALDIR DO PRADO JUNIOR 
Inscrição: 113022 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 21 
ANÁLISE: A questão 21 (Questão de Conhecimento Específico) trata da obrigatori-
edade da roçada e limpeza dos terrenos em Benedito Novo, para evitar a prolifera-
ção de animais nocivos à saúde pública.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população” e “Poder de 
polícia do Município: meios de atuação da fiscalização.”) e faz parte das atribuições 
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do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de Concurso Público nº 001/2015), que 
são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do munícipe para que as liberdades e os direi-
tos individuais, em especial o de propriedade tanto a pública quanto a particular, se-
jam exercícios em concorrência e, sem lesar ou ameaçar a coletividade ou bem es-
tar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo da questão está devidamente previs-
to no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
8º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): VALDIR DO PRADO JUNIOR 
Inscrição: 113022 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: A questão 27 (Questão de Conhecimento Específico) trata, na terminolo-
gia das atividades de saneamento básico, da logística reversa:  conjunto  de  ações,  
procedimentos  e  meios, destinados  a  facilitar  a  coleta  e  a  restituição  dos  re-
síduos  aos  seus  geradores  para  que  sejam  tratados  ou reaproveitados em no-
vos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produti-
vos, visando à não geração de rejeitos. 
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(item “Normas reguladoras da Produção e Destinação de Resíduos.”) e faz parte 
das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de Concurso Público nº 
001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do munícipe para que as liber-
dades e os direitos individuais, em especial o de propriedade tanto a pública quanto 
a particular, sejam exercícios em concorrência e, sem lesar ou ameaçar a coletivida-
de ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo da questão está devidamente previs-
to no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
9º RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): VALDIR DO PRADO JUNIOR 
Inscrição: 113022 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: A questão 33 (Questão de Conhecimento Específico) trata de situações 
em que há necessidade de alvará, ou de licença em Benedito Novo. 
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização; e “Autoriza-
ção e Licença.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edi-
tal de Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do 
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munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de proprie-
dade tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em concorrência e, sem 
lesar ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
O requerente alega ainda que o arquivo do Código de Posturas de Benedito Novo, 
disponibilizado no site da Prefeitura, é ilegível. Tal afirmação não procede, pois este 
mesmo arquivo foi consultado para a elaboração das questões, oferecendo condi-
ções aceitáveis de legibilidade. 
Portanto, o gabarito está correto; o conteúdo da questão está devidamente previsto 
no Edital de Concurso Público nº 001/2015; e o arquivo do Código de Posturas de 
Benedito Novo, disponibilizado no site da Prefeitura oferece condições aceitáveis de 
legibilidade. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
10 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): VALDIR DO PRADO JUNIOR 
Inscrição: 113022 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 35 
ANÁLISE: A questão 35 (Questão de Conhecimento Específico) trata da poluição do 
ar e dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento deste tema está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população”; “Poder de 
polícia do Município: meios de atuação da fiscalização; e “Normas reguladoras da 
Emissão de Gases.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do 
Edital de Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta 
do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de pro-
priedade tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em concorrência e, 
sem lesar ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto e o conteúdo da questão está devidamente previsto 
no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
11 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): VALDIR DO PRADO JUNIOR 
Inscrição: 113022 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 26, 38 e 39 
ANÁLISE: A questão 26 (Questão de Conhecimento Específico) trata do gabarito 
das novas vias públicas classificadas como  principais a serem abertas no município.   
A questão 38 (Questão de Conhecimento Específico) trata dos afastamentos e/ou 
recuos  frontal, do sistema viário e  de  ajardinamento. 
A questão 39 (Questão de Conhecimento Específico) trata da proibição de alguns 
usos e atividades em determinadas zonas do município pela sua função, pelo  porte  
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ou  ainda  se  for  considerada  geradora  de  incômodo  ao  entorno  imediato,  trá-
fego,  impacto urbanístico ou risco ambiental.  
Ao contrário do que alega o requerente, o conhecimento destes temas está devida-
mente previsto no Programa de Provas do Edital de Concurso Público nº 001/2015 
(itens “Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população”; “Noções de 
legislação de Trânsito” e “Poder de Polícia do Município: meios de atuação da fisca-
lização.”) e faz parte das atribuições do Fiscal de Posturas (Anexo IV do Edital de 
Concurso Público nº 001/2015), que são “fiscalizar, orientar, ..., a conduta do muní-
cipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de propriedade 
tanto a pública quanto a particular, sejam exercícios em concorrência e, sem lesar 
ou ameaçar a coletividade ou bem estar geral”. 
Portanto, o gabarito está correto, e o conteúdo das questões está devidamente pre-
visto no Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
12 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): DAYSE DIAS DE OLIVEIRA 
Inscrição: 113036 
Cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Número da Questão: 27 
ANÁLISE: A questão 27 (Questão de Conhecimento Específico) trata da terminolo-
gia das atividades de saneamento básico, indagando qual é a atividade, prevista tan-
to na Política Municipal de Saneamento Básico de Benedito Novo, quanto na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que é “um instrumento de  desenvolvimento  econô-
mico  e  social,  caracterizado  por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  mei-
os, destinados  a  facilitar  a  coleta  e  a  restituição  dos  resíduos  aos  seus  
geradores  para  que  sejam  tratados  ou reaproveitados em novos produtos, 
na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando 
à não geração de rejeitos”.  
A única resposta correta é, sem sombra de dúvida, “logística reversa”, pois a defi-
nição acima está contida, em sua íntegra, no artigo 2º, inciso XI da Lei Complemen-
tar 60/2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Bene-
dito Novo; e também no artigo 3º, inciso XII da Lei Federal 12.305/2010, lei sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
As alternativas propostas pelo requerente não são corretas, como ficará amplamente 
demonstrado a seguir. 
A reutilização é definida, no artigo 3º, inciso XVIII da Lei Federal 12.305/2010, lei 
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como “processo de aproveitamento 
de resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou química”; e no 
artigo 2º, inciso XII da Lei Complementar 60/2008, que dispõe sobre a Política Muni-
cipal de Saneamento Básico de Benedito Novo como: “processo de reaplicação dos 
resíduos sem sua transformação biológica, física ou físico-química”. Ou seja, a 
reutilização não prevê, como a logística reversa, a restituição dos resíduos aos seus 
geradores, nem o tratamento ou reaproveitamento em novos produtos, na forma de 
novos insumos. A reutilização não é, portanto, a resposta correta para esta questão. 
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A destinação ou disposição final ambientalmente adequada é definida, no artigo 
3º, inciso VII da Lei Federal 12.305/2010, lei sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, como “destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético”; e no artigo 2º, inciso 
X da Lei Complementar 60/2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Sanea-
mento Básico de Benedito Novo como: “técnica de destinação ordenada de rejeitos, 
segundo normas operacionais específicas, de forma a evitar danos ou riscos à saú-
de pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais adversos”. Ou seja, 
a destinação final ambientalmente adequada não prevê, como a logística reversa, a 
restituição dos resíduos aos seus geradores. A destinação final ambientalmente 
adequada também não é, portanto, a resposta correta para esta questão. 
Finalmente, a gestão de resíduos não é um dos termos definidos pela Lei Federal 
12.305/2010, lei sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos; nem pela Lei Com-
plementar 60/2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de 
Benedito Novo. A gestão de resíduos também não é, portanto, a resposta correta 
para esta questão. 
Assim sendo, o gabarito está correto. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
13 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 10 
ANÁLISE: A afirmação II, da questão 10, está correta. 
II- No final do décimo parágrafo, é preciso colocar mais duas vírgulas em:  
“Mas, como acontece, os ricos tornavam-se cada vez mais ricos, e os pobres, cada 
vez mais pobres”.  
O caso da vírgula que separa as orações coordenadas sindéticas aditivas (colocan-
do-se a vírgula antes do “e”), quando há sujeitos diferentes, é amplamente aborda-
da, aceita e recomendada pelos modernos gramáticos de língua portuguesa, haja 
vista a infinidade de sites e gramáticas normativas que indicam o uso da vírgula nes-
se caso.  
Vale ressaltar ainda que, na segunda (II) afirmação, foi utilizada a expressão “é pre-
ciso” colocar mais duas vírgulas, ou seja, é conveniente, é apropriado, é necessário, 
é válido, é acertado, é adequado, mas não se disse que “é obrigatório” colocar mais 
duas vírgulas nesses dois casos (para isolar orações coordenadas sindéticas aditi-
vas – antes do “e”; e para indicar a supressão ou elipse de uma palavra – no caso, 
do verbo “tornar” – “tornavam-se”). 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
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14 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 17 
ANÁLISE: O requerente alega que “conforme se observa das pesquisas e dados da 
internet, a alternativa correta passa a ser a letra B.” 
A questão 17 tem apenas duas afirmativas corretas (I e III). A afirmativa II está in-
completa. Os jornais impressos, falados e online, de um modo geral, têm noticiado so-
bre o número de imigrantes haitianos e africanos no Brasil. Amplas também são as 
informações sobre os roteiros feitos principalmente pelos haitianos para ingressar no 
Brasil. 
É sabido que para chegar até o Acre, eles saem, em sua maioria, da capital haitiana, 
Porto Príncipe, e vão de ônibus até Santo Domingo, capital da República Dominicana, 
que fica na mesma ilha. Lá, compram uma passagem de avião e vão até o Panamá. 
Da cidade do Panamá, seguem de avião ou de ônibus para Quito, no Equador. Por 
terra, vão até a cidade fronteiriça peruana de Tumbes e passam por Piura, Lima, Cus-
co e Puerto Maldonado até chegar a Iñapari, cidade que faz fronteira com Assis Brasil, 
no Acre, por onde passam até chegar a Brasiléia. Disponível em: 
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2015/05/  
Ora, é claro deduzir é preciso ter condições de financeiras para emigrar. 
Segundo a Folha online, para sair de seus países, eles precisam pagar caro por docu-
mentos e transportes, o que torna difícil para a classe mais baixa emigrar. Disponível 
em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/10/1531134-haitianos-ja-sao-
imigrantes-mais-contratados-no-brasil  
A afirmativa II (Eles têm, em geral, formação inferior a dos brasileiros e é muito difícil 
encontrar entre eles pessoas com formação de nível médio) não é verdadeira. Entre 
os imigrantes encontram-se pessoas com curso superior incompleto, curso superior 
completo, inclusive com pós-graduação. Estes imigrantes, mesmos qualificados, têm 
assumido postos de baixa remuneração. Isto posto, a alternativa B não pode ser 
aceita como correta. Recurso negado. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
15 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 29 
ANÁLISE: Insurge-se o recorrente sustentando que “o edital do concurso não previu 
como conteúdo do programa de provas o estudo da taxa de iluminação pública e do 
Imposto Predial Territorial Urbano.”. 
Entretanto, a questão recorrida (nº 29) não pretendia avaliar conhecimentos especí-
ficos sobre o IPTU ou sobre as taxas (espécies do gênero “tributo”), e sim sobre os 
conteúdos expressos do Edital do concurso, quais sejam: “Das Garantias e Privilé-
gios do Crédito Tributário” e “Responsabilidade Tributária”. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/republica-dominicana/
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2015/05/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/10/1531134-haitianos-ja-sao-imigrantes-mais-contratados-no-brasil
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/10/1531134-haitianos-ja-sao-imigrantes-mais-contratados-no-brasil
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Há que se considerar que o conhecimento do art. 130 do Código Tributário Nacional, 
colacionado pelo recorrente, permitiria a obtenção da resposta correta pelo candida-
to. 
Assim, deve a correção atribuída à questão ser mantida. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
16 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 32 
ANÁLISE: O valor do ativo imobilizado para a questão é composto de: 
 

Imobilizado

Equipamentos de informática................................................

Móveis e utensílios..........................................................................................

Instalações..................................................................................

Veículos........................................................................................

Depreciação acumulada......................................................................

8.500,00          

12.100,00        

61.700,00        

46.300,00        

6.100,00          

35.000,00        

(15.400,00)        
 

PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
17 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 33 
ANÁLISE: Os eventos e transações que ensejam registros contábeis são fatos con-
tábeis que afetam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que são registrados de 
acordo com os princípios contábeis, estando previsto no Edital do Concurso Público: 
Noções de Contabilidade geral (débito, crédito, escrituração), [...], o ativo, o passivo, 
o patrimônio líquido, [...]. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
18 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 34 
ANÁLISE: Até a aprovação dos Pronunciamentos Técnicos 38, 39 e 40, as entida-
des contabilizavam as operações de desconto de duplicatas com instituições finan-
ceiras, como redutora das contas do grupo de Clientes a Receber, evidenciando que 
os ativos líquidos (que iriam gerar fluxos de caixa no futuro) seriam o total dos rece-
bíveis, menos os títulos já negociados – que já geraram caixa pela operação de des-
conto. 
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Nos termos do CPC 38, quando uma entidade transfere para terceiros um ativo fi-
nanceiro como uma duplicata em operação de desconto, poderá baixar o título em 
sua contabilidade se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios da pro-
priedade do ativo financeiro. Caso não transfira substancialmente os riscos e benefí-
cios, deve manter o instrumento financeiro no ativo e registrar o valor recebido como 
um empréstimo. 
Em relação aos encargos cobrados pela instituição financeira, por serem uma des-
pesa antecipada, devem ser contabilizados no ativo, sendo transferidos para o resul-
tado na medida em que forem incorridos (regime de competência). 
Abaixo, exemplo mostrado pela Tax Contabilidade (Disponível em: http://www.tax-
contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=41. Acesso em: 
11/08/2015): 
4.2.1) Exemplo Prático (Quando NÃO há a transferência dos riscos e benefí-
cios): 
A título de exemplificação, imaginemos agora que a empresa Vivax tenha, em 
01/05/2X01, descontado no Banco Econômico S/A. uma duplicata de sua emissão 
no valor total de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) e vencimen-
to para 30/09/2X01, cujos riscos do não adimplemento do sacado, seu cliente, conti-
nuem sendo de sua propriedade. Consideremos também que, foi descontado da 
empresa R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) referente aos juros da 
operação, R$ 1.000,00 (Um mil reais) de Despesas Bancárias e R$ 1.600,00 (Um mil 
e seiscentos reais) de IOF-Crédito. 
Com base nesses valores, teremos o seguinte lançamento contábil relativamente ao 
desconto da duplicata: 
 

Pelo desconto da duplicata no Banco Econômico S/A.: 
D - Bco. c/ Movto. (AC) _____________________________ R$ 255.000,00 
C - Empréstimos a Pagar-Desconto de Duplicatas (PC) _ R$ 255.000,00 
 
Legenda: 
AC: Ativo Circulante; e 
PC: Passivo Circulante. 

 
No que se refere aos encargos cobrados pelo banco nada mudou com a publicação 
do Pronunciamento Técnicos CPC 38, portanto, os juros cobrados pelo banco serão 
lançados no "Ativo Circulante (AC)" em conta sob a rubrica "Juros Antecipados 
(CR)", sendo apropriadas em contas de resultado à medida que forem sendo incorri-
dos e, as despesas bancárias e o IOF-Crédito serão lançadas diretamente para o 
resultado. 
Dando continuidade em nosso exemplo, demonstramos agora os lançamentos con-
tábeis referentes aos encargos financeiros cobrados pelo banco: 
 
 
 

http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=41
http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=41
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CAMPUS VI – Horto Florestal Experimental – Rodovia Jorge Lacerda, s/nº - 89110-000 – Gaspar SC – Tel.: (47) 3332-0238 

CAMPUS VII – Fund. De Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí – FUNPIVI – Estr. dos Tiroleses, s/nº - Timbó SC – Tel.: (47) 3382-0512 

Pelo juros cobrados pelo banco: 
D - Juros Antecipados (AC) _ R$ 25.500,00 
C - Bco. c/ Movto. (AC) ____ R$ 25.500,00 
 
Pelo IOF-Crédito cobrado pelo banco: 
D - IOF-Crédito (CR) _______ R$ 1.600,00 
C - Bco. c/ Movto. (AC) ____ R$ 1.600,00 
 
Pelas despesas bancárias cobradas pelo banco: 
D - Despesas Bancárias (CR) _ R$ 1.000,00 
C - Bco. c/ Movto. (AC) _____ R$ 1.000,00 
 
Legenda: 
AC: Ativo Circulante; 
PC: Passivo Circulante; e 
CR: Conta de Resultado. 

 
O candidato também poderá assistir ao Vídeo – a aula do Prof. Dr. Jorge Eduardo 
Scarpin, ex-professor do Programa de Doutorado em Ciências Contábeis da FURB e 
atual Professor do Programa de Doutorado em Ciências Contábeis da UFPR, sobre 
a questão em análise. https://www.youtube.com/watch?v=lW7__ySpmlc 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
 
19 RECURSO 
Nome do(a) Candidato(a): LUCAS RAMON BEIRO 
Inscrição: 112263 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: Procede a alegação do candidato, pois a Aquisição de embalagens à vis-
ta pela entidade industrial gera um aumento e uma redução no ativo, sem alteração 
no estoque no passivo e no patrimônio líquido. 
PARECER: Alteração do gabarito, da letra “B” para a letra “D”. 
 
 
Nome do(a) Candidato(a): GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET 
Inscrição: 112422 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 29 
ANÁLISE: Insurge-se o recorrente sustentando que tanto a Súmula persuasiva nº 
670 quanto a Súmula Vinculante nº 41 do Supremo Tribunal Federal vedam a remu-
neração do serviço de iluminação pública mediante taxa. 
Entretanto, a questão recorrida (nº 29) não pretendia avaliar conhecimentos especí-
ficos sobre as taxas (espécie do gênero “tributo”), e sim sobre os conteúdos expres-

https://www.youtube.com/watch?v=lW7__ySpmlc
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sos do Edital do concurso, quais sejam: “Das Garantias e Privilégios do Crédito Tri-
butário” e “Responsabilidade Tributária”. 
Dizendo o mesmo por outras palavras: o recorrente está correto quando afirma a 
impossibilidade de cobrança de taxa de iluminação pública, e também está correto 
quando afirma que tal comando é vinculativo a todos os órgãos de todas as esferas 
do Poder Público brasileiro. Contudo, equivoca-se ao relacionar tais premissas à 
questão recorrida, que se limitava a questionar sobre o privilégio do crédito tributário, 
nos termos do art. 140 do CTN. 
Assim, deve a correção atribuída à questão ser mantida. 
PARECER: Pela manutenção do gabarito original. 
 
Nome do(a) Candidato(a): GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET 
Inscrição: 112422 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
Número da Questão: 39 
ANÁLISE: Procede a alegação do candidato, pois a Aquisição de embalagens à vis-
ta pela entidade industrial gera um aumento e uma redução no ativo, sem alteração 
no estoque no passivo e no patrimônio líquido. 
PARECER: Alteração do gabarito, da letra “B” para a letra “D”. 
 
 
 

 
Benedito Novo, 14 de agosto de 2015. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Coordenação do Concurso FURB  
 


