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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDOO  EESSTTAADDOO  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA  

 

Respostas dos Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo 

Seletivo para Estagiários do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

 

 

 

 

Questão nº 21 

 

Candidato: 

Moisés da Silva Carvalho 

 

Resposta: INDEFERIDO 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento procede, porém entendemos que a duplicidade das questões 21 e 25 não traz prejuízo 

aos candidatos, uma vez que, as respostas também guardam semelhança. 

 

Questão nº 22 

 

Candidato: 

Moisés da Silva Carvalho 

 

Resposta: INDEFERIDO 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento procede, porém entendemos que a duplicidade das alternativas “A” e “E” não traz 

prejuízo aos candidatos, uma vez que, a alternativa correta é a letra “C”.  
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Questão nº 25  

 

Candidato:  

Moisés da Silva Carvalho  

 

Resposta: INDEFERIDO 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento procede, porém entendemos que a duplicidade das questões 21 e 25 não traz prejuízo 

aos candidatos, uma vez que, as respostas também guardam semelhança. 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto mantendo a questão. 

 

Questão nº 36 

 

Candidato: 

Moisés da Silva Carvalho  

 

Resposta: INDEFERIDO 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A Lei n. 10.028/2000 altera o Decreto Lei n. 2.848/1940 – Código Penal, a Lei n. 1.079/1950 e, o 

Decreto Lei n. 201/1967, que estabelece normas de combate a crimes contra as finanças públicas, 

portanto, também guardando pertinência ao tema Direito Financeiro. 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto mantendo a questão. 

 

Questão nº 38 

 

Candidatos: 

Ana Paula Feitosa Miranda Cunha 

Moisés da Silva Carvalho 

 

Resposta: DEFERIDO 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento procede e o ponto referente a esta questão será atribuído a todos os candidatos que 

optaram pela alternativa “D”. 


