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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA- SP 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, ASSISTENTE SOCIAL que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA - 

SP, CONFORME EDITAL 001/2017. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

18 

20 

39 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 18 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

Três anos o detento teve que cumprir de pena. Se ele trabalhar um ano inteiro, terá 122 

dias a menos para cumprir de pena. Assim, em 15 anos trabalhados, ele terá a redução de 

5 anos. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 20 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

Através do passar dos anos as relações de comando, ou seja, governantes e governados, 

ou de uma forma mais objetiva, os controladores e os controlados, sofreram diversas 

modificações que influenciaram no surgimento da Teoria da Separação dos Poderes. 

Essa Teoria foi desenvolvida por Montesquieu, ele tinha a ideia de conter o Poder do 

Estado através da divisão de funções, e dar competência a diferentes órgãos. 

As funções básicas do Estado permanecem desde a época de Aristóteles. Não se pode 

confundir função com objetivos estatais, as finalidades vão desde a natureza econômica 

e militar até a cultural. As funções básicas na antiguidade eram: a consultiva, a 

administrativa e a judiciária. 

Com o passar dos anos foi havendo modificações que consolidaram os três poderes 

atuais: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 39 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Responde à questão a alternativa A. 

 

DEFERIDO 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2017 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 
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instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 22 de dezembro de 2017.    

 

   CONSULPAM 


