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ESTADO DO PIAUÍ                                                                                                                                                                                
Câmara Municipal de Esperantina – PI                                                                                                                                              

Edital nº 001/2019  - Concurso Público – REPOSTA DE RECURSO - PO  

CARGOS: Advogado e Controlador  

01 – QUESTÃO 07 – Candidatos solicitam anulação da Questão  

RESPOSTA – DEFERIDO, questão NULA, duas alternativas verdadeiras. 

02 – QUESTÃO 14 – Candidatos solicitam mudança de gabarito, da letra C para letra A. 

RESPOSTA – DEFERIDO, alternativa correta letra A. 

03 – QUESTÃO 16 – Candidato solicita mudança de gabarito, da letra C para letra d. 

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

04 – QUESTÃO 20 – Candidatos solicitam anulação da Questão  

RESPOSTA – DEFERIDO, questão NULA, duas alternativas verdadeiras. 

CARGO: Controlador  

RESPOSTA AO RECURSO QUESTÃO 34: Conforme Sérgio Jund em seu livro publicado intitulado DIREITO 

FINANCEIRO E ORÇAMENTO PÚBLICO (2008) e com embasamento teórico nas publicações do senado federal, 

quanto à natureza, a receita pública pode ser: Orçamentária: fonte de recursos efetiva por mutação, 

pertencentes ao Estado, ou seja, não serão restituídos no futuro, previstos ou não na lei orçamentária e que será 

utilizado no financiamento de despesas públicas; Extra orçamentária: recursos que serão restituídos no futuro, 

uma vez que pertencem a terceiros e constituem simples ingressos financeiros e transitórios no caixa do Estado, 

destinados ao pagamento de despesas extra orçamentárias. O candidato solicita alteração do gabarito para a letra 

E na qual constam as opções CORRENTE e de CAPITAL, porém as mesmas são classificações da receita pública 

com relação ao aspecto intitulado de CATEGORIA ECONÔMICA e não à NATUREZA. Gabarito mantido, LETRA 

D. 

RESPOSTA AO RECURSO QUESTÃO 24: O termo ‘INSTITUÍDA’ não prejudica o entendimento subjetivo da 

questão no sentido de afirmar que a CF/88 compreende e estabelece as cinco modalidades tributárias, visto que, 

como afirmado no recurso, a CF/88 recepcionou a lei ordinária nº 5.172/66 que ao elencar as modalidades 

tributárias cita em seu texto as modalidades que seguem: impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

empréstimos compulsórios e contribuições especiais, RESTANDO como alternativa de exclusão a alternativa 

E, FATO GERADOR, que não se encontra nas modalidades acima citadas. GABARITO: LETRA E. 

RESPOSTA AO RECURSO QUESTÃO 27: Dos Créditos Adicionais - (Lei 4.320/64) - Lei seca. LETRA DA LEI - 

Conceito de Créditos Adicionais: Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Classificação dos créditos adicionais: Art. 41. Os créditos 

adicionais classificam-se em: I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. II - Especiais, 

os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. III - extraordinários, os 

destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. COM 

RELAÇÃO AO QUE FOI DITO NO ENUNCIADO DA QUESTÃO, “São aqueles destinados a criar novas despesas. 

Geralmente decorrentes de criação de novos órgãos, ou programas de governo ações governamentais ou até mesmo 

categorias e grupos de despesas não contemplados na LOA” A RESPOSTA QUE MELHOR REPRESENTA A 

AFIRMAÇÃO DA QUESTÃO DÁ-SE NA ALTERNATIVA C – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS, visto que 
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as demais alternativas são subclassificações do grupo CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ADICIONAIS destinadas a 

outras finalidades, conforme letra da lei (LEI 4.320/64, II). GABARITO: LETRA C. 

CARGOS: Arquivista/Secretário  

01 – QUESTÃO 27 – Candidatos solicitam anulação da Questão  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

02 – QUESTÃO 31 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

03 – QUESTÃO 34 – Candidato solicita anulação da questão 

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

04 – QUESTÃO 37 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

05 – QUESTÃO 39 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

06 – QUESTÃO 08 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

07 – QUESTÃO 09 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

08 – QUESTÃO 19 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

CARGO: Vigia 

01 – QUESTÃO 25 – Candidatos solicitam anulação da Questão  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

02 – QUESTÃO 07 – Candidato solicita mudança de gabarito  

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

CARGO: Motorista 

01 – QUESTÃO 25 – Candidato solicita mudança de gabarito. 

RESPOSTA – INDEFERIDO, manter gabarito. 

02 – QUESTÃO 28 – Candidatos solicitam anulação da Questão  

RESPOSTA – DEFERIDO, questão NULA. 
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