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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE LEME 
LEMEPREV – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
* arquivo republicado devido a erro material.  

 

                               DECISÃO DOS RECURSOS 
          (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto 
no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DE LEME – LEMEPREV. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

216000503 Vanessa Hernandes Martins Contador 

216000287 Cristiane Habermann Vicentin Contador 

216000287 Cristiane Habermann Vicentin Contador 

216000461 Odair Pereira Motorista 

216000169 Luis Ricardo Da Silva Procurador 

216000169 Luis Ricardo Da Silva Procurador 

216000651 Jose Ricardo Quirino Fernandes Junior Procurador 

216000169 Luis Ricardo Da Silva Procurador 

216000651 Jose Ricardo Quirino Fernandes Junior Procurador 

216000169 Luis Ricardo Da Silva Procurador 

 

 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes 
para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de 
recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do 
presente concurso público quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

CARGO: PROCURADOR 
 

QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 

convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 

opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto. Considerando 
o enunciado da questão em análise, pode-se verificar que a alternativa C não atende ao que foi 

requerido. Eis o enunciado: 
“De acordo com as características textuais apresentadas, o texto tem como principal objetivo”. 
O objetivo principal do texto requerido é aquele indicado pelas características textuais, trata-se 

portanto de um enfoque quanto a tipo textual . Tais características, citadas anteriormente e 
expostas acima conduzem ao entendimento e conclusão do objetivo de um artigo de opinião.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O artigo de opinião tem como predominante a linguagem formal, linguagem que utiliza a 

construção da norma culta, de acordo com a gramática normativa. Variação linguística é a 
propriedade das línguas de se modificarem em razão da situação de uso e das características do 
falante, como faixa etária, região, classe social, entre outras. Variedades linguísticas são os 

modos de se falar e escrever uma língua, de acordo com as possibilidades de variação de seus 
elementos. A norma padrão é aquela associada à variedade da classe de maior prestígio social, 
utilizada, geralmente, em textos oficiais, jornalísticos e acadêmicos. Seus usos são registrados 
nas gramáticas normativas e nos dicionários. A linguagem coloquial é usada nas relações 

informais, na vida cotidiana, sem a preocupação de obedecer à norma culta. São comuns, nesse 
tipo de linguagem, o uso de gírias e de expressões populares. A linguagem coloquial ou 
informal é caracterizada pelo nível popular de linguagem, que emprega estruturas simples 
apresentando até mesmo desvios da norma culta, o que não ocorre no texto em análise.   
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Fonte: BAGNO, M. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação lingüística. São 
Paulo: Parábola, 2007. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seja a tabela a seguir.  

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa       
Esfera       
Placa       
Isopor    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal    XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
Tem-se que a esfera não é amarela e a caixa é azul: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM      
Esfera   NÃO    
Placa       
Isopor    XXXXXX XXXXXXX XXXX 
Madeira    XXXXXX XXXXXXX XXXX 
Metal    XXXXXX XXXXXXX XXXX 
 
Assim pode-se preencher mais alguns espaços da tabela: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO    
Esfera NÃO SIM NÃO    
Placa NÃO NÃO SIM    
Isopor    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal    XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
Nem a placa é de isopor, nem a esfera é de madeira: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO    
Esfera NÃO SIM NÃO  NÃO  
Placa NÃO NÃO SIM NÃO   
Isopor    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira    XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal    XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
O objeto de isopor é vermelho e o objeto de metal não é azul: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO    
Esfera NÃO SIM NÃO  NÃO  
Placa NÃO NÃO SIM NÃO   
Isopor  SIM  XXXXX XXXXXX XXXX 
Madeira    XXXXX XXXXXX XXXX 
Metal NÃO   XXXXX XXXXXX XXXX 
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Assim pode-se preencher mais alguns espaços da tabela: 
 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO    
Esfera NÃO SIM NÃO  NÃO  
Placa NÃO NÃO SIM NÃO   
Isopor NÃO SIM NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira SIM NÃO NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal NÃO NÃO SIM XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
Ou a esfera é de madeira ou a caixa não é de metal. 
 Na tabela temos que a esfera não é de madeira, logo a caixa não é de metal. 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO   NÃO 
Esfera NÃO SIM NÃO  NÃO  
Placa NÃO NÃO SIM NÃO   
Isopor NÃO SIM NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira SIM NÃO NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal NÃO NÃO SIM XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
A tabela acima indica que a caixa é azul e o objeto azul é de madeira. Logo a caixa é de 
madeira: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO  SIM NÃO 
Esfera NÃO SIM NÃO  NÃO  
Placa NÃO NÃO SIM NÃO   
Isopor NÃO SIM NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira SIM NÃO NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal NÃO NÃO SIM XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
Agora o restante da tabela já pode ser preenchido: 

 AZUL VERMELHO AMARELO ISOPOR MADEIRA METAL 
Caixa SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
Esfera NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO 
Placa NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM 
Isopor NÃO SIM NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Madeira SIM NÃO NÃO XXXXX XXXXXX XXXXX 
Metal NÃO NÃO SIM XXXXX XXXXXX XXXXX 
 

Assim os objetos de isopor, metal e madeira são, respectivamente: esfera, placa, caixa.   

Resposta: C 

 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais quanto à existência de erro na divulgação do gabarito não procedem, 
uma vez que apenas a opção “c” está conforme a legislação vigente. Segundo teor do artigo 
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1.639, §2º do Código Civil Brasileiro “é admissível alteração do regime de bens, mediante 
autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 
razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”; logo, a referida opção está correta. Isto 
porque a opção “c” não restringiu os requisitos ali elencados, apenas afirmando ser a alteração 

admissível, tonando seu enunciado correto diante da legislação. 
Fonte: Artigo 1.639 do Código Civil Brasileiro e NERY JUNIOR. Nélson; Nery, Rosa Maria 
Andrade. Código Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 776. 
 

QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 

afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 

segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, a questão possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 

referência à exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 

 
 
 

CARGO: CONTADOR 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a equipe de professores da FEZ/USP (2010,:p 141, “o ICMS nas compras é 
considerado como item à parte, como um imposto pago a ser recuperado, assim, ele é separado 

do restante do custo da compra da mercadoria, ficando numa conta de ativo à parte, separada 

do estoque. Trata-se de um imposto pago nas compras a ser recuperado quando da incidência 

desse mesmo tipo de imposto nas vendas.” Assim, por exemplo na compra de 100.000,00 em 
mercadoria com o ICMS em torno de 17%, a contabilização ficaria, segundo os autores da 
FEA/USP, da seguinte forma: 
Diversos 

a Caixa ou Fornecedores 
ICMS pago a Recuperar                                         17.000,00 
Estoques                                                                 83.000,00                              100.000,00 
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Essa conta de ICMS Pago a Recuperar fica no Ativo Circulante como uma espécie de crédito 
contra o Estado, no pressuposto de que será recuperado pelas vendas futuras. 
Portanto conforme exposto acima, o valor do ICMS pago ao Fornecedor, por ocasião da compra 
representa um direito. Pois, será contabilizado na conta ICMS Pago a Recuperar que fica no 

Ativo Circulante sendo recuperado pelas vendas futuras. 
Segundo diversos autores “O Patrimônio é um conjunto de Bens, Direitos e Obrigações de uma 
pessoa, avaliado em moeda.” O valor do ICMS pago ao Fornecedor, por ocasião da compra, 

representa: 
a) Obrigação 
b) Bem 
c) Passivo 

d) Direito 
e) Patrimônio Líquido 

 

Resposta: D – CONFORME GABARITO 

Fonte: EQUIPE DE PROFESSORES DA FEZ/USP. Contabilidade Introdutória: atualizada de 
acordo com as leis no. 11.638/07 e no. 11.941/09. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 141 e 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 27ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 229 

 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei no. 8666, art. 109 (conteúdo a ser estudado conforme edital): 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato. 

Portanto ao analisar a questão abaixo: 
Em relação aos recursos administrativos, é correto afirmar que dos prazos para os atos da 
administração referente ao pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou 
Secretário Estadual ou Municipal, conforme caso, será de: 

a) 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 



 

7 
 

b) 10 (dez) dias úteis da intimação do ato 
c) 5 (cinco) dias consecutivos a contar da lavratura da ata 
d) 15 (quinze) dias consecutivos da intimação da decisão 
e) 3 (três) dias consecutivos da lavratura da ata 

Verifica-se que a alternativa correta é a letra B. 
Fonte: Lei 8666 art 109 

 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 

seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 

afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, a questão possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência à exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 

afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 

afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, a questão possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 

referência à exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: MOTORISTA 
 

QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As letras H, T, W e M possuem eixo de simetria vertical. Apenas a letra P não possui esse eixo 
de simetria.  
O eixo de simetria vertical é um eixo que divide a letra em duas partes simétricas, uma à 

esquerda e a outra à direita do eixo. Nas letras dadas apenas a letra P não possui esse eixo de 
simetria vertical. 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 

as decisões e fundamentações supraelencadas. 
 

  
Publique-se, 

 
05 de junho de 2012 

 

 

 
IDECAN 

 


