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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS JABORÁ/SC 
EDITAL Nº 02/2018 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO 

DE QUESTÕES E O GABARITO PRELIMINAR 
 
 
 

A Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos do 
Município de Jaborá/SC, originado pelo Edital nº 02/2018, torna público, para conhecimento 
dos interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados 
pelos candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 

1. Fica alterado o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

07 Conhecimentos Específicos Tesoureiro 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

 Devido a um equívoco de digitação, fica alterado o gabarito para a alternativa C – “Despesas de 
custeio”. Portanto, gabarito alterado. Recurso deferido. É o parecer. 

 
 
2. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 Conhecimentos Específicos Professor de História 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O populismo mexicano está inserido no eixo temático da História da América, conteúdo 
devidamente previsto no Edital do certame. Portanto, questão mantida. Gabarito devidamente 
indicado e inalterado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

09 Conhecimentos Específicos Tesoureiro 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Está pacificado quanto a não incidência de ISSQN sobre a locação de bens móveis, tanto assim o é 
que, o item 3.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 foi vetada pelo 
Presidente da República, conforme transcrito a seguir: 
Item 3.01 da Lista de serviços: "3.01 – Locação de bens móveis." 
Razões do veto: Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência do imposto 
merecem reparo, tendo em vista decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. São eles: O STF 
concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por empresa de locação de guindastes, 
em que se discutia a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, 
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decidindo que a expressão "locação de bens móveis" constante do item 79 da lista de serviços a que 
se refere o Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da Lei Complementar nº 
56, de 15 de dezembro de 1987, é inconstitucional (noticiado no Informativo do STF no 207). O 
Recurso Extraordinário 116.121/SP, votado unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro 
de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido, pois a "terminologia constitucional do 
imposto sobre serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que 
imponha o tributo a contrato de locação de bem móvel. Em direito, os institutos, as expressões e os 
vocábulos têm sentido próprios, descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis, 
práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável." Em 
assim sendo, o item 3.01 da Lista de serviços anexa ao projeto de lei complementar ora analisado, 
fica prejudicado, pois veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do imposto sob locação 
de bens móveis. No mesmo sentido a Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis". Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

11 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos de níveis médio e superior 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O comando da questão solicita a alternativa onde há erro ortográfico. A palavra "paralização" está 
incorreta, pois a grafia correta é "paralisação". As demais palavras não apresentam incorreção. 
Alternativa correta é a opção “C”. Gabarito corretamente indicado. Permanece inalterado o 
gabarito.  Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

12 Língua Portuguesa Comum a todos os cargos de níveis médio e superior 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A palavra "retrabalho" é formada por derivação regressiva - do verbo "retrabalhar". Portanto, 
alternativa “C”. Gabarito corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

22 Legislação Comum a todos os cargos de níveis médio e superior 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A Lei Orgânica Municipal (LOM) de Jaborá, em seu art. 8º, estabelece as competências do Município 
para legislar sobre os assuntos de interesse local. As alíneas “a” e “d” do citado dispositivo, 
estabelecem: 
a) elaborar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual 
prevendo a receita e fixando a despesa, com base no planejamento adequado e na forma da 
legislação.(...) 
d) organizar e prestar, diretamente ou sob forma de concessão ou permissão, os seus serviços 
públicos, dando caráter essencial ao transporte coletivo. 
O comando da questão solicita: “Estão corretos e completos os itens:”. Dos dispositivos transcritos 
para o enunciado, estão corretos e completos, apenas, os itens B e C. Já os itens A e D, que 
correspondem, respectivamente, às alíneas “a” e “d” da LOM estão incompletos, conforme acima 
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demonstrado. Assim, a resposta correta é a alternativa “B”. Portanto, gabarito corretamente 
indicado. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 

É o relatório. 
 
 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicado em 29 de janeiro de 2019. 
Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria. 


