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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE XANXERÊ/SC 

EDITAL Nº 01/2020 
 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

 
 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas da Câmara Municipal de 
Vereadores de Xanxerê/SC, originado pelo Edital nº 01/2020, torna público para 
conhecimento dos interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos 
formulados pelos candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 

1. Ficam anuladas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 
 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

12 LÍNGUA PORTUGUESA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Os recursos são procedentes. Devido a um erro formal de elaboração, a banca considera o recurso 
cabível, uma vez que não está explícito nos conteúdos programáticos de língua portuguesa o 
conteúdo da referida questão. A saber, gêneros textuais. Portanto, a questão deve ser anulada. 
Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

13 LÍNGUA PORTUGUESA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Os recursos são procedentes. Devido a um erro formal de elaboração, a banca considera que houve 
equívoco na utilização do termo “De acordo com o texto”, no enunciado da questão, pois as 
informações contidas nas alternativas se referem à interpretação do texto e não à sua 
compreensão. Neste sentido, é necessária a dedução das respostas e não o que está explícito. 
Portanto, a questão deve ser anulada. Recursos deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
2. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 

QUESTÃO PROVA CARGO 

04 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONTADOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. O enunciado da questão está correto e a questão tem como base o 
disposto na Lei Federal nº 4.320/64. Em seu art. 89, assim dispõe: “A contabilidade evidenciará os 
fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial”. A alternativa “A” 
está correta. O enunciado da questão requer a alternativa incorreta, sendo esta a opção “B”, 
conforme corretamente indicado no gabarito preliminar. Portanto, não há duas alternativas 
incorretas. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONTADOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. O enunciado da questão está correto, e a questão tem como base o 
disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que em seu art. 91 dispõe: “O registro contábil da receita e da 
despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos 
adicionais”. Portanto, a única alternativa incorreta é a opção “A”. Permanece inalterado o gabarito 
preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 
 

É o relatório. 
 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 
 

Publicado em 20 de janeiro de 2021. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


