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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opções de Vaga: 

C-301, C-302, C-303, C-304 e C-305 

 

Disciplina: Legislação (Nível Superior) – Grupo 3 
 

Questão: 12 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A resposta correta é a letra E, nos termos do art. 41, parágrafo 1º, incisos I, II e III, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

Logo, caberia ao candidato marcar a opção E, visto que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o servidor público pode perder o cargo, também, 

mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. 
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 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 14 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

O gabarito correto é a letra B, conforme inciso III, do  Art. 6º, da Lei 12.527/2011, in verbis: 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO  

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 15 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A resposta correta é a letra D, nos termos do inciso I, parágrafo 5º, art. 3º, da Lei 8666/93, in verbis: 

 

§ 5º Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)    

I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras; 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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