GRUPO I
RESPOSTAS PADRÃO - QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 1
CRITÉRIO – ITEM
9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da Linguagem
Clareza da Exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
Não podem as alterações serem feitas somente com base no
projeto paisagístico.
A execução de todas as ações dependem da elaboração de um
projeto de lei que terá como fundamento o projeto paisagismo, será
esse encaminhado para a analise e aprovação da Câmara Municipal
O gestor público deve em suas ações cumprir os princípios
norteadores da administração pública, previstos no art. 37 da
CFRB/88, neste caso em especifico, o principio da legalidade.
uso correto do vernáculo.
texto redigido de forma clara e objetiva.

VALOR
0,0
a
pontos
0,0
a
pontos

1,5

0,0
a
pontos

2,0

0,0 até
pontos
0,0 até
pontos

3,0

2,5

3,0

QUESTÃO 2
CRITÉRIO – ITEM
9.7 DO EDITAL

RESPOSTA QUE SE ESPERA

VALOR

A base Constitucional da Ordem Econômica está no art. 170 da 0,0 até 2,0
CFRB/1988, associado como no artigo 1º, IV, representando o pontos
exercício do Estado Democrático de Direito.

Conhecimento
Técnico

Finalidade da ordem econômica está alicerçada no trabalho digno e
ditames da justiça social.

0,0 até 1,0
ponto

Menção aos princípios da Ordem Econômica.

0,0 até 1,0
ponto

A intervenção do Estado no cenário econômico é admissível, pode
intervir de 2 formas direta e indireta. Na modalidade direta se
subdivide em duas espécies: monopólio e participação. A forma
indireta se tipifica pela livre concorrência.
Domínio da
Linguagem
Clareza da Exposição

Uso correto do vernáculo.
Texto redigido de forma clara e objetiva.

0,0 até 2.0
pontos

0,0 até 3,0
pontos
0,0 até 3,0
pontos

QUESTÃO 3
Critério –

Resposta

Pontos

item 9.7 do
Edital

Os valores sofrerão uma redução de 30% do valor
Conhecimento
técnico

que ultrapassar o limite estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Domínio da

pontos

Utilização correta do vernáculo

de 0,0 a 3,0
pontos

Pela clareza e objetividade

de 0,0 a 3,0
pontos

Linguagem
Clareza da

de 0,0 a 6,0

Exposição

QUESTÃO 4
Critério – item

Resposta

Pontos

9.7 do Edital
A prescrição em favor da fazenda pública continua
sendo de 5 anos (recurso repetitivo STJ)
O prazo de prescrição interrompido, recomeça a
correr pela metade.

de 0,0 a 2,0
pontos

Mas, pela Súmula 383 do STF, o prazo total nunca
pode ser inferior a 5 anos.
Conhecimento
técnico

Se houver interrupção logo no primeiro ano,
quando do seu recomeço, ainda faltaram quatro anos para o final
do prazo.

de 0,0 a 2,0
pontos

Se a interrupção se deu no quarto ano, quando do
seu recomeço ainda faltarão dois anos e meio.

Domínio da

Utilização correta do vernáculo

de 0,0 a 3,0
pontos

Pela clareza e objetividade

de 0,0 a 3,0
pontos

Linguagem
Clareza da
Exposição

de 0,0 a 2,0
pontos

QUESTÃO 5
Critério – item

Resposta

pontos

9.7 do Edital
O Sr. Adolfo é parente colateral, assim, a
declaração da vacância exclui o seu direito sucessório (parágrafo
Conhecimento
técnico

único do art. 1.822 do CC).

de 0,0 a 3,0
pontos

O patrimônio arrecadado passará ao domínio do
Município em abril de 2015, pois o prazo de cinco anos tem

de 0,0 a 3,0

como termo inicial a abertura da sucessão e não a declaração de

pontos

vacância (art. 1.822 do CC).
Domínio da

Utilização correta do vernáculo

de 0,0 a 3,0
pontos

Pela clareza e objetividade

de 0,0 a 3,0
pontos

Linguagem
Clareza da
Exposição

QUESTÃO PRÁTICA
Peça
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

JUIZO COMPETENTE

Juízo de
admissibili
dade para
correção
0,0 - 1,0

QUALIFICAÇÃO DO
Autor (0,0 a 0,3)
Requerido (0,0 a 0,7)

0,0 - 1,0

SINTESE DOS FATOS

0,0 - 2,0

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Fundamento Liminar (0,0 a 4,0 pontos)
Fundamento Jurídico da Reintegração (0,0 a 8,0 pontos)

0,0 - 12,0

PEDIDO
Recebimento da Ação e procedência do pedido (0,0 a 1,0 pontos)
Concessão da Liminar inaudita altera pars (0,0 a 2,0pontos)
Condenação de custas e honorários (0,0 a 1,0 ponto)
REQUERIMENTO
Citação dos Requeridos (0,0 a 0,5 ponto)
Intimação pessoal do Representante do Ministério Público (0,0 a 0,5 ponto)
Produção de provas (0,0 a 0.5 ponto)
Valor da Causa e data (0,0 a 0.5 ponto)

0,0 - 6,0

ESTRUTURA LÓGICA DA PEÇA (0,0 a 4,0 pontos)

0,0 - 4,0

CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS/ FUNDAMENTOS/ PEDIDO (0,0 a 4,0 pontos)

0,0 - 4,0

Domínio da linguagem (Uso correto do vernáculo)

0,0 – 5,0

Clareza da exposição (Coerência e objetividade)

0,0 – 5,0

