
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PARECER JURÍDICO  
 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

 
CARGO: ADVOGADO SOCIAL 

 

 

 

Item “a”: Nota máxima: 6 (seis) pontos 
 

ITEM RESPOSTA INCORRETA INCOMPLETA CORRETA 

Desvio de poder Vício de finalidade 0,00 1,00 2,00 

Excesso de poder Vício de competência 0,00 1,00 2,00 

Omissão Ofensa ao dever de agir 0,00 1,00 2,00 
 

Resposta esperada:  

 O desvio de poder ocorre quando o agente público pratica ato para o qual é competente – Valor: 1,00 ponto; 

porém, visando a fim diverso do pretendido na lei, vício de finalidade – Valor: 1,00 ponto 

 O excesso de poder é um vício quanto à competência – Valor: 1,00 ponto, o agente público extrapola a 

competência que lhe foi atribuída – Valor: 1,00 ponto 

 A omissão é a conduta negativa, a ausência de prática do ato – Valor: 1,00 ponto, só ocorre quando há o dever de 

agir – Valor: 1,00 ponto 
 

 

Item “b”: Nota máxima: 4 (quatro) pontos 
 

ITEM RESPOSTA INCORRETA INCOMPLETA CORRETA 

Impedimento Interesse direto ou indireto e grau de parentesco 0,00 1,00 2,00 

Suspeição  Amizade íntima ou inimizade notória 0,00 1,00 2,00 
 

Resposta esperada:  

 Impedimento é a ocorrência de interesse direto ou indireto da autoridade julgadora ou a participação de parentes 

no processo de apuração de responsabilidade – Valor: 1,00 ponto, o impedimento deve ser declarado pela própria 

autoridade, que deve abster-se de atuar – Valor: 1,00 ponto 

 Suspeição é a amizade íntima ou inimizade notória com a autoridade no processo – Valor: 1,00 ponto, deve ser 

alegada pela parte prejudicada – Valor: 1,00 ponto 
 

 

Item “c”: Nota máxima: 4 (quatro) pontos 
 

ITEM RESPOSTA INCORRETA INCOMPLETA CORRETA 

Administrativa Infração disciplinar 0,00 0,50 1,00 

Civil Prejuízo ao erário 0,00 0,50 1,00 

Penal  Crime ou contravenção 0,00 0,50 1,00 

Civil administrativa Improbidade administrativa 0,00 0,50 1,00 
 

Resposta esperada:  

 Corresponde a uma ofensa ao regime disciplinar do servidor – Valor: 0,50 ponto. Exemplo: demissão, suspensão, 

advertência – Valor: 0,50 ponto 

 Corresponde a uma ofensa patrimonial à Administração Pública – Valor: 0,50 ponto. Exemplo: ressarcimento, 

indenização – Valor: 0,50 ponto 

 Corresponde à prática de um crime ou contravenção – Valor: 0,50 ponto. Exemplo: detenção ou reclusão, pena 

privativa de liberdade – Valor: 0,50 ponto 

 Corresponde à prática de uma improbidade administrativa (0,50 ponto). Exemplo: multa civil, suspensão de direitos 

políticos, proibição de contratar – Valor: 0,50 ponto 

 

Fonte: Lei nº 9.784/99 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
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