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LEGISLAÇÃO – E 
 
Questão 18 
Conforme preceitua o Art. 8º da Lei Nº 11.091, de 12 de Janeiro de 2005, ...São atribuições gerais dos 
cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os 
requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações: 
I – planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao 
ensino; 
II – planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e 
à extensão nas Instituições Federais de Ensino. 
III – executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a 
Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 
Em assim sendo: 

1. A alternativa correta da questão 18 é a letra ‘B’, conforme gabarito preliminar divulgado e que 
deverá ser mantido no gabarito oficial. 

2. Não prospera e não deve ser acolhido o recurso do candidato que alega o uso indevido da 
vírgula logo após inerentes, em avaliar as atividades inerentes, ao apoio Técnico-Administrativo 
ao ensino, na primeira linha da alternativa B e que o uso da mesma alterou o sentido do texto, 
além de causar prejuízos gramaticais, etc... 

- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 19 
A referida questão trata de penalidades disciplinares, conforme preceitua o Art. 127 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990.  
Por lapso involuntário a Banca fez constar duas alternativas iguais: B e E. (I – advertência; II – suspensão; 
III – demissão; e IV – destituição de cargo em comissão). 
Considerando que, pelas normas regulamentares são necessárias e obrigatórias cinco alternativas 
distintas, a questão deverá ser anulada e não prospera e não deve ser acolhido o recurso do 
candidato, mesmo que a resposta correta tenha sido a alternativa ‘A’. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 


