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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Nº da Questão: 13 Anulada: Não Alternativa Correta: B

Justificativa: O(A) candidato(a) alega que a letra B está parcialmente correta. Pelos motivos expostos a
seguir, decide-se por MANTER o gabarito.
A questão trata dos requisitos básicos para investidura em cargo público através da exposição de um caso
concreto. Nos termos do art. 5°, §3º da Lei nº 8.112/90, a Lei n° 9.515/97 acrescentou a possibilidade de
admissão de professores,  técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de
pesquisa científica e tecnológica federais, configurando exceção ao requisito de “nacionalidade brasileira –
inciso I” para investidura de cargo público. No processo de admissão mencionado na alternativa, o servidor
deve desconsiderar a comprovação de nacionalidade brasileira, visto tratar-se do cargo de professor em
IES. Ademais, o §6º do art. 243 mencionado pelo(a) candidato(a) não é o objeto de avaliação da questão,
visto que se trata de regras de transição aos servidores estáveis à época, em virtude da promulgação da Lei
n° 8.112 em 1990; e não sobre investidura em cargo público.

Gabarito: Letra B. Nos termos do art. 5, §3º.

Comentários: 
Letra  A:  previsão  no  art.  36,  uma  vez  que  a  remoção  pode  ocorrer:  de  ofício,  no  interesse  da
Administração;  a  pedido,  a  critério  da  Administração;  e  a  pedido,  para  outra  localidade,
independentemente do interesse da Administração.
Letra C: previsão no art. 28, visto que a reintegração decorre da anulação de demissão do servidor.
Letra D: previsão no art.  24, o qual  estabelece que a readaptação ocorre quando o cidadão já  é um
servidor público, mas sofreu limitações que o limitaram para o exercício de suas atribuições.

Nº da Questão: 14 Anulada: Não Alternativa Correta: A

Justificativa: O(A) candidato(a) alega que a letra A está correta e que deve haver anulação da questão por
pedir o item incorreto. Pelos motivos expostos a seguir, decide-se por MANTER o gabarito.
Inicialmente, cabe ressaltar que a questão esperava do(a) candidato(a) que seguisse as previsões legais
rigorosamente, conforme enunciado, não cabendo ingerência interpretativa, doutrinária e jurisprudencial. 

Gabarito: Letra A: previsão no art. 51, cujo item não elenca a alimentação como hipótese de indenização.

Comentários:
Letra B: previsão no art. 87.
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Letra C:  previsão no art.  61, Caput e IX.  A utilização do termo “hipótese” no enunciado implica uma
“probabilidade”, uma expectativa de direito que o servidor público possui, tornando-se “direito líquido e
certo” caso se enquadre nos demais requisitos legais.
Letra D: previsão no art. 80.

Nº da Questão: 15 Anulada: Não Alternativa Correta: C

Justificativa: O(A) candidato(a) alega que existem 02 (duas) alternativas corretas, letras C e D, ainda que
reconheça que a letra D esteja incompleta, conforme previsão legal. Pelos motivos a seguir, decide-se por
MANTER o gabarito.
No  que  diz  respeito  às  hipóteses  de  extinção  do  processo,  pode-se  dizer  que,  normalmente,  os
procedimentos administrativos são extintos com o julgamento do feito. Contudo, há a possibilidade de
serem concluídos mediante a desistência ou renúncia do interessado, anulação e revogação. A desistência
deve ser feita mediante manifestação escrita, em que é possível desistir parcial ou totalmente do pedido
formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Nos casos em que houver vários interessados, é
atingido somente quem a tenha formulado. Contudo, a desistência ou a renúncia do interessado não
prejudica o prosseguimento do processo se a Administração considerar que o interesse público assim o
exige, nos termos do art. 51, §2, da Lei nº 9.784/99.

Gabarito: Letra C: previsão no art. 63, §1º.

Comentários:
Letra A: previsão no art. 5°.
Letra B: previsão no art. 22, § 1º.
Letra D: previsão no art. 51, § 2º.

Nº da Questão: 16 Anulada: Não Alternativa Correta: C

Justificativa: O(A)  candidato(a)  alega  que  existem 02  (duas)  alternativas  corretas,  letras  A  e  C.  Pelos
motivos a seguir, decide-se por MANTER o gabarito.
A questão aborda o âmbito de aplicação da Lei n° 9784/99 e tão somente esta legislação. Nesse sentido,
consta no art.  1º,  Caput,  que a lei  aplica-se à Administração Pública Federal  direta e indireta;  o qual
deveria  induzir  o(a)  candidato(a)  a  concluir  que à  Universidade  Federal  do Cariri  se  aplica  a  referida
legislação, visto tratar-se de uma autarquia federal que compõe a Administração Pública Federal Indireta.
Importante ressaltar que a alternativa não menciona que a referida lei se aplica somente à UFCA, com
força  de  exclusividade.  Ademais,  o(a)  candidato(a)  alegou  os  incisos  LVII  (ninguém  será  considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) e LXII (a prisão de qualquer pessoa e o
local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada) do art. 5° da Constituição Federal, os quais disciplinam a aplicação de legislação
penal, que em nada possui relação com o enunciado da questão.

Gabarito: Letra C: previsão no art. 1°, Caput.
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Comentários:
Letra A: previsão no art. 4°, IV.
Letra B: previsão no art. 11.
Letra D: previsão no art. 1º, §2º, II.

Nº da Questão: 17 Anulada: Não Alternativa Correta: D

Justificativa: O(A)  candidato(a)  alega que existem 02 (duas)  alternativas incorretas,  letras  B  e  D.  Pela
previsão no art. 2°, XI, decide-se por MANTER o gabarito.

Gabarito: Letra D: previsão no art. 2°, XI.

Comentários:
Letra A: previsão no art. 14, caput.
Letra B: previsão no art. 66, §2º.
Letra C: previsão no art. 5º.

Nº da Questão: 19 Anulada: Não Alternativa Correta: A

Justificativa: O(A)  candidato(a)  alega  que  existem 02  (duas)  alternativas  corretas,  letras  A  e  C.  Pelos
motivos a seguir, decide-se por MANTER o gabarito. 
Quanto à alternativa C, o termo “sempre” em seu enunciado a torna incorreta, conforme verifica-se no art.
12, §2º.

Gabarito: Letra A: previsão no art. 3°, VI.

Comentários:
Letra B: previsão no art. 24.
Letra C: previsão no art. 12, §2º.
Letra D: previsão no art. 11.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nº da Questão: 33 Anulada: Não Alternativa Correta: B

Justificativa: A questão 33 aborda o tópico de ELABORAÇÃO DE PROJETOS e a letra C desta questão versa
sobre metas e objetivos, porém traz de forma INVERTIDA a definição de metas e objetivos. O correto seria:
Objetivos e metas se relacionam à descrição daquilo que se deseja atingir. Os objetivos são mais gerais que
as metas. A meta descreve como mediremos o progresso rumo ao atingimento do objetivo. Assim, as
metas fazem parte do planejamento de um objetivo. Portanto, a letra C está incorreta. Diante do exposto,
decide-se por MANTER o gabarito.

Nº da Questão: 38 Anulada: Não Alternativa Correta: D

Justificativa: Mesmo com a extinção do Ministério da Cultura, oficializado pela medida provisória nº 870
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no  dia  01  de  janeiro  de  2019,  a  Lei  Federal  de  Incentivo  a  Cultura  (Lei  Rouanet)  continuou  em
funcionamento,  bem  como  as  leis  de  incentivo  estaduais  e  municipais  em  todo  território  nacional
continuaram existindo. O Brasil é marcado por descontinuidades de políticas públicas e isso demanda uma
atuação  cada  vez  mais  efetiva  e  contínua  dos  gestores  culturais  para  lidar  com  tantos  desafios  e
dificuldades. A participação dos gestores culturais na cadeia da economia da Cultura e o reconhecimento
da  gestão  como  função  crucial  para  o  desenvolvimento  da  área  não  está  sendo  questionado  nem
desqualificado nos últimos anos, como é trazido no argumento do recurso enviado.
Prova  disso  inclusive  foi  a  Lei  Aldir  Blanc  (Lei  14.150/2021),  resultado  de  uma  luta  coletiva  dos
profissionais da Cultura, muitos deles produtores e gestores culturais. A LAB garantiu, entre outras ações
emergenciais, fomento à cultura, por meio da realização de prêmios e editais para o setor cultural, o que
demandou a ampla participação de gestores culturais para garantir o acesso a este recurso, tanto na
esfera estadual como municipal já que a Lei garantia o repasse da União para estados, Distrito Federal e
municípios. Em meio a toda crise da Cultura com a pandemia da covid-19, a importância da gestão foi e
continua sendo determinante para o desenvolvimento da área.
No artigo FORMAÇÃO E PRÁTICA EM GESTÃO CULTURAL:  ENTRE O TECNICISMO E O ENGAJAMENTO,
publicado em dezembro de 2021, as autoras trazem o seguinte:
“Este texto aborda a centralidade da gestão cultural no desenvolvimento do setor da cultura no Brasil,
apontando perspectivas e conjunturas favoráveis e desfavoráveis a essa atividade. Em oposição a uma
visão tecnicista do exercício profissional de gestoras e gestores culturais, defende a necessidade de uma
formação crítica e de uma atuação engajada, capaz de enfrentar os desafios cada vez mais complexos do
setor no contexto de desmonte em que vivemos. Por fim, destaca insurgências e experiências que se
apresentam  como  possíveis  referências  para  uma  gestão  cultural  mais  comprometida  com  a  atual
realidade brasileira.”

(Gisele Marchiori Nussbaumer e Giuliana Kauark - in Extraprensa - Cultura e
Comunicação na América-Latina)

Diante do exposto, decide-se por MANTER o gabarito.

Nº da Questão: 48 Anulada: Sim Alternativa Correta: -

Justificativa: A análise julgou procedente os recursos apresentados pelos candidatos, visto que a questão
possui mais de uma alternativa correta. Dessa forma, decide-se por ANULAR a questão.

Nº da Questão: 49 Anulada: Sim Alternativa Correta: -

Justificativa: A análise julgou procedente os recursos apresentados pelos candidatos, visto que a questão
possui mais de uma alternativa correta. Dessa forma, decide-se por ANULAR a questão.

Juazeiro do Norte/CE, 18 de abril de 2022.

Coordenadoria de Admissão e Dimensionamento


