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Questão 3
Parecer:
Sobre a questão 3, não há como aplicar o provérbio “ Pela amostra se conhece a chita” como síntese do ponto de
vista defendido pelo autor do texto, que é o de que o Brasil não é ainda um país bem-sucedido, que só chegou,
até agora, à “Metade do caminho”, pois só será julgado assim quando todos tiverem seus direitos respeitados, ou
seja, no dia em que, realmente, se possa dizer: “O Sol nasce para todos”.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.
Questão: 6
Parecer:
Na afirmativa da segunda proposição, o termo “até hoje” permite, realmente, a pressuposição de que podem
ocorrer mudanças a partir daí. Até hoje, as coisas ocorreram assim. Daí para frente, ninguém pode afirmar nada
de concreto; daí o “podem” (= possibilidade) e daí se falar em “pressuposição”.
Já o “toda a diferença” difere de “toda diferença”. No primeiro, o termo, “a” confere a “toda” a ideia de totalidade.
Sem o “a”, “toda” passa a indicar “qualquer”. Portanto a afirmativa está correta.
Diante do exposto, fica mantido o gabarito.
Questão: 29
Parecer:
As colocações feitas pelo candidato estão claras na primeira alternativa. A segunda, tida como “B” afirma que é a
atividade desenvolvida pelo estado ou seus delegados, destinada a atender de modo direto e imediato as
necessidades concretas da coletividade.
Os autores que decidem pelo critério objetivo consideram a Administração pública como atividade concreta do
Estado dirigida à consecução das necessidades coletivas de modo direto e imediato. Também chamado de critério
material.
A alternativa está colocada, segundo definição do professor ALEXANDRE JOSÉ GRANZOTTO – in Resumo
Direito Administrativo, podendo ser observado no endereço eletrônico - www.professoramorim.com.br . Também
pode ser consultado o livro Curso de Direito Administrativo – 18ª ed. de José Cretella Junior.
Desta forma, o recurso não pode ser acolhido.
Questão: 31
Parecer:
Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar,
desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. A omissão da autoridade ou o
silêncio da Administração, quando deva agir ou manifestar-se, gera responsabilidade para o agente omisso.
O recurso não procede.

Questão: 33
Parecer:
Quando se fala pessoa política que representa, está se referindo a União, DF, estados ou municípios. Para o
professor Alexandre Medeiros, Ocorre a chamada centralização administrativa quando o estado executa suas
tarefas por meio dos órgãos e agentes da Administração Direta. Nesses casos os serviços são prestados pelos
órgãos do Estado, despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoa política (União, DF, estados ou
municípios), sem outra pessoa jurídica interposta.
Desta forma, não acolhemos o recurso, mantendo-se o gabarito como divulgado.
Questão: 34
Parecer:
A alternativa correta é justamente a letra E, o que pode ser confirmado consultando a Constituição Federal e o
Decreto-Lei nº 200/67. Recurso improcedente.
Questão: 35
Parecer:
A alternativa de letra “C”, está correta. O candidato poderá consultar o livro Direito Administrativo de autoria da
Profª Maria Sylvia Di Pietro, 23ª ed., 2010.
Desta forma o recurso é improcedente.
Questão: 50
Parecer:
A Banca não concorda com a justificativa e pleito do participante. A resposta para a questão pode ser encontrada
na referência apresentada abaixo. Além disso, parece que o reclamante se viu influenciado pelo enunciado do
primeiro
parágrafo e
não
observou
o
complemento
apresentado
no
segundo,
que
representava fundamentação para a resposta.
Título: Alongamento e Flexionamento
Autor: Estélio H. M. Dantas
5ª. Edição 2005
Editora: Shape
Página: 151
Assunto: Princípios Científicos do Treinamento Desportivo
Nota: O livro A Prática da Preparação Física do mesmo autor também aborda o tema.
Mantido o gabarito.

