
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 277981 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 18 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Nesta questão a banca examinadora entendeu como correta a 

alternativa ‘A’ contando que o Princípio da Moralidade é aquele que está diretamente 

relacionado com os próprios atos dos cidadãos comuns em seu convívio com a comunidade, 

mas a questão está incorreta, pois o Princípio da Moralidade prevê que a Administração 

deve atuar com moralidade, isto é de acordo com a Lei, da moral, da ética e dos bons 

costumes. É princípio fundamental da atuação da administração pública. O princípio da 

moralidade vem exigir que o administrador público sempre considere as normas morais 

em sua conduta, de forma que sua obediência seja obrigatória, mesmo contra a expressão 

literal da lei. Não se trata da Moral média da sociedade, mas daquela especificamente 

dirigida à atuação administrativa. Enquanto o indivíduo tem o direito de portar-se 

imoralmente, desde que não descumpra a lei, o agente público somente deve atuar 

legitimamente, ou seja, de acordo com a lei e com a Moral. O ato legal, mas imoral, é nulo. 

Portanto, requeiro a anulação desta questão.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

18. O Princípio da Administração Pública que está diretamente 

relacionado com os próprios atos dos cidadãos comuns em seu 

convívio com a comunidade é denominado: 

A) Princípio da Moralidade. 

B) Princípio da Legalidade. 

C) Princípio da Finalidade. 

D) Princípio da Impessoalidade. 

 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 



 

 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, o Princípio da Moralidade está 

diretamente relacionado aos princípios de ética e cidadania, tendo 

em vista que ambos buscam a realização de seus atos da maneira 

mais ética possível. Desta forma, a questão permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 
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