
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO OFICIAL DAS PROVAS DISCURSIVAS 

ANALISTA JURÍDICO 

PROVA DISCURSIVA – ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

01 – EXPEÇA PARECER TÉCNICO QUE ESCLAREÇA À CÂMARA MUNICIPAL OS PRINCIPAIS PONTOS ACERCA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO, DESTACANDO: 

  

a) CONCEITO: É uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. (3,0 pontos) 

b) HIPÓTESES DE CABIMENTO: aqueles categorizados como “bens e serviços comuns“.  (1,0 pontos) 
c) CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: inversão das etapas de análise da documentação e a de proposta 

(primeiramente acontece a abertura dos preços e somente passa pela análise de documentos o 
participante vencedor da disputa) (3,0 pontos) 

d) COMO FUNCIONA (etapas e principais pontos): duas etapas – primeira etapa se dá com a abertura da 
sessão pelo pregoeiro na sala virtual. Durante esse procedimento os concorrentes oferecem lances 
sucessivos, quantos vezes quiserem, e se sobressai aquele que oferecer o lance de menor preço; segunda 
etapa inicia-se com o tempo randômico. Este processo dura entre 1 a 15 minutos, onde a contagem pode 
parar a qualquer momento. Os concorrentes devem então apresentar suas propostas, lembrando que o 
objetivo é sempre o menor preço. (4,0 pontos) 

e) QUAIS NÃO PODEM: pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: I - contratações de obras; II - locações 
imobiliárias e alienações; e III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados 
no disposto no inciso III do caput do art. 3º (bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade 
técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns).  (2,0 pontos) 

f) QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA A ADOÇÃO DESTA MODALIDADE: ajuda a trazer ainda mais 
transparência para os processos licitatórios; elimina determinadas burocracias nas compras públicas 
(inversão de fases); busca permanente pelo menor preço. (3,0 pontos) 

g) OUTROS PONTOS IMPORTANTES: citar o Decreto 10.024/19, citar que esta modalidade passou a ser 
obrigatória, citar as vantagens para microempresas e empresas de pequeno porte. (3,0 pontos) 

h) FORMATAÇÃO DO PARECER: deve conter síntese do problema, fundamentação e conclusão (1,0 pontos)  

 

02 – EXPEÇA PARECER TÉCNICO QUE ESCLAREÇA À CÂMARA MUNICIPAL COMO SE DÁ A ORGANIZAÇÃO DOS 
PODERES NO ÂMBITO CONSTITUCIONAL, DESTACANDO AS FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS DE CADA UM DOS 
PODERES, E O CONCEITO DE SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS E COMO SE DÁ SUA APLICAÇÃO NO 
BRASIL, CITANDO CASOS. 

a) ORGANIZAÇÃO DOS PODERES – Conceito da Tripartição, independência orgânica, especialização funcional 
e harmonia. (2,0 pontos): Pelo disposto na Constituição, os poderes são divididos em Legislativo, Executivo 
e Judiciário. Em verdade o poder é um só, ocorrendo uma divisão de atribuições e funções do Estado. 
 



 

b) LEGISLATIVO (FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS) – 4,0 pontos – típica: legislar, fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial do Executivo. Atípica de natureza executiva: dispor sobre sua organização, 
provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores. Atípica de natureza jurisdicional: julgar o 
Presidente da República nos crimes de responsabilidade.  
 

c) JUDICIÁRIO (FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS) – 4,0 pontos – típica: julgar demandas através da aplicação da 
lei. Atípica de natureza legislativa: regimento interno dos tribunais. Atípica de natureza executiva: 
administra seus servidores.  
 

d) EXECUTIVO (FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS) – 4,0 pontos – típica: práticas de atos da chefia de Estado, 
chefia de governo e atos de administração. Atípica de natureza legislativa: medida provisória. Atípica de 
natureza jurisdicional:  julga, apreciando defesas e recursos administrativos.  
 

e) SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS (CONCEITO) – 3,0 pontos – consiste na ideia do controle do poder 
pelo próprio poder. Nessa teoria, há a ideia de que as diferentes funções desenvolvidas pelo Estado 
precisam se autorregularem. Assim, torna-se necessário a criação de três poderes distintos – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – para propiciar uma maior segurança aos cidadãos quanto aos seus desejos em 
sociedade. 
 
 

f) EXEMPLOS DO SISTEMA DE FREIOS – 2,0 pontos – Exemplos (com dois já há pontuação total) o Legislativo 
julga o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade; 
o presidente da República tem o poder de veto aos projetos de lei e o Poder Judiciário pode anular os atos 
dos demais Poderes em casos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. 
 

g) FORMATAÇÃO DO PARECER: deve conter síntese do problema, fundamentação e conclusão (1,0 pontos)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

RESULTADO OFICIAL DAS PROVAS DISCURSIVAS PARA O CARGO DE ANALISTA JURIDICO 
 
 
 

 

CANDIDATO(A) QUESTÃO 01 QUESTÃO 02 NOTA 

JEFFERSON GREIKI DA SILVA OLIVEIRA 16,6 20,0 36,6 

MICHELLE FERREIRA DE CASTRO 6,7 17,5 24,2 

BRENDA MONTEIRO LIMA 14,1 15,0 29,1 

IRACI OLIVEIRA HENRIQUE NETA 6,5 16,5 23,0 

BRUNA HELOÍSA NOGUEIRA 12,5 15,5 28,0 

 


