
 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 

DOS RECURSOS 
 

Foram protocolados/enviados recursos, conforme resumo a seguir: 
 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 

1599 
CLEUZA MARIA DAMASCENO 
DORNELAS 

SERVENTE ESCOLAR 03 MATEMÁTICA 11 

2039 DANIELA APARECIDA DA SILVA SERVENTE ESCOLAR 03 MATEMÁTICA 12 
1169 DÁRIO BATISTA DA SILVA OPERÁRIO 01 PORTUGUÊS 10 
2130 EDER AUGUSTO DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA 02 PORTUGUÊS 05 
2112 ELAINE ANDRADE MOURA FISIOTERAPEUTA 07 C.GERAIS 16 
1184 FABIANA CRISTINA DA SILVA SERVENTE ESCOLAR 03 MATEMÁTICA 11 
1099 FABRICIA MENDES ZINATO FARMACÊUTICO 18 ESPECÍFICA 31, 33 

1810 
JAQUELINE NUNES DE CARVALHO 
HENRIQUES 

FARMACÊUTICO 18 ESPECÍFICA 33,38 

1644 JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA FARMACÊUTICO 07 C.GERAIS 18 

1400 JULIANA PERES MILAGRES SOUZA 
AUXILIAR DE 

CONTABILIDADE 
14 ESPECIFICA 40 

2057 JOÃO PAULO DE SOUZA PEDREIRO 13 ESPECÍFICA 32, 33 
1140 LUIZ FERNANDO PEREIRA DO CARMO FISCAL TRIBUTÁRIO 06 C.GERAIS 22 

1439 MARY LANE SOUZA MACHADO FARMACÊUTICO 
07 C.GERAIS 15 
11 G.L.S.PÚBLICA 23,30 
18 ESPECÍFICA 33 

1906 MOISES MILAGRES SILVEIRA 
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 
07 C.GERAIS 12,16 

1121 PAULO HENRIQUE DE ASSIS PEDREIRO 03 MATEMÁTICA 11 
1944 VANESSA DOS REMÉDIOS COELHO SERVENTE ESCOLAR 03 MATEMÁTICA 12 

 

CONSIDERAÇÕES 
 

Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
 



 

NOSSO PARECER 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA . Houve 
um equívoco ao definir e classificar a divisão silábica da palavra biomassa contida na alternativa “C”. Deixando 
então a questão sem resposta correta.  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. O candidato se equivocou ao verificar 
o Gabarito da questão, mantendo-se assim a alternativa “B” como resposta correta.  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 11. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA . Houve 
um equívoco quanto à definição do enunciado da questão. O correto seria que exemplificasse o conjunto A da 
seguinte forma: {3,4,5,6,7,8,9} e não {3,4,56,7,8,9} conforme constou.  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 12. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA . As 
expressões numéricas podem ser definidas através de um conjunto de operações fundamentais. Como uma 
expressão numérica é formada por mais de uma operação, devemos resolver primeiramente as potências e as 
raízes (na ordem que aparecerem), depois a multiplicação ou divisão (na ordem) e por último adição e subtração 
(na ordem). É comum o aparecimento de sinais nas expressões numéricas. Eles possuem o objetivo de organizar 
as expressões, como: ( ) parênteses, [ ] colchetes e {} chaves, e são utilizados para dar preferência para algumas 
operações. Quando aparecerem em uma expressão numérica, devemos eliminá-los. Essa eliminação irá 
acontecer na seguinte ordem: parênteses, colchetes e, por último, as chaves. 
 
Houve um equívoco quanto à ordem definida na questão, sendo necessária sua anulação.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 22. RE CURSO INDEFERIDO. A alternativa ”D” é 
incorreta, pois à população negra não foi assegurada a igualdade de oportunidades em relação à população 
branca. A citada Lei não garante a igualdade. Recentemente foi aprovada a Lei de cotas para tentar dar aos 
negros as mesmas oportunidades em relação aos brancos. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 12. RE CURSO INDEFERIDO. A alternativa ”D” é 
incorreta, pois a população negra não foi assegurada a igualdade de oportunidades em relação à população 
branca. A citada Lei não garantia a igualdade. Recentemente foi aprovada a Lei de cotas para tentar dar aos 
negros as mesmas oportunidades em relação aos brancos.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 15. RE CURSO INDEFERIDO. A china não proíbe 
mais que casais tenham mais de um filho. Em outubro de 2015, no entanto, o governo chinês aboliu a lei por conta 
do envelhecimento da população, ao passar a permitir até dois filhos por família.  
 
Fonte/Link:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_do_filho_%C3%BAnico 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 16. RE CURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA . A questão possui duas alternativas incorretas. Além da alternativa “B” definida pelo Gabarito, temos 
também a alternativa “C”, pois a vereança é atribuição do Poder Legislativo e não do Poder Executivo. 
  
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 18. RE CURSO INDEFERIDO. Independente da 
forma como a energia elétrica é produzida a demanda cresce e, além disso, é impossível que as fontes 
alternativas possam substituir a energia elétrica pois, as fontes alternativas também produzem energia elétrica. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 11 , QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. 
Orientamos ao candidato que consulte a nova PNPS, publicada em 2015.  
 
Fonte/Link : http://promocaodasaude.saude.gov.br/arquivos/pnps-2015_final.pdf 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 11 , QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. 
No documento referido pelo candidato, não existe a afirmação de que as campanhas nacionais de imunização 
tiveram início neste período. Vacinas já eram amplamente usadas antes desta data. As grandes campanhas no 
período eram denominadas “sanitárias” por serem muito mais amplas e não incluíam somente a vacinação. Ou 
seja, esta era um dos componentes, mas não o único.Já no documento “Guia de Vigilância Epidemiológica, 7 
edição”, referência:Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 



 

Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 816 p. – (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos), está claramente escrito na página 17 sobre o marco que representa a campanha de 
erradicação da varíola para a vigilância epidemiológica no país. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 13 – PEDREIRO, QUESTÃO 32. RECU RSO INDEFERIDO. RECURSO SEM 
FUNDAMENTAÇÃO.  O recurso não está devidamente fundamentado.  
 
O item XI-6 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2015 diz que: 
 
 XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 [...] 
 

6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
 

PROVA ESPECÍFICA Nº 13 – PEDREIRO, QUESTÃO 33. RECU RSO INDEFERIDO. SEM FUNDAMENTAÇÃO.  
O recurso não está devidamente fundamentado.  
 
O item XI-6 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2015 diz que: 
 
 XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 [...] 
 

6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – AUXILIAR DE CONTABILIDADE,  QUESTÃO 40. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA . O grau de endividamento – relação capital de terceiros /capital próprio - mostra 
quanto à empresa tem de capital de terceiros para cada unidade monetária de capital próprio. Quanto maior o 
valor resultante do índice, mais endividada será a empresa.  
 
Pelos dados temos: 
 
Grau de endividamento = Passivo Total/Patrimônio Líquido  = 405.000+245.000/280.000 = 2,32 
 
Liquidez Corrente = Ativo Circulante/Passivo Circulante = 530.000/245.000=2,16 
 
Liquidez Imediata = Disponibilidades/Passivo Circulante = 2,04 
 
Liquidez Seca = Ativo Circulante –Estoques/Passivo Circulante = 530.000-10.000/245.000 =2,12 
 
Liquidez Geral = Ativo Circulante+Ativo Não Circulante/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = 
530.000+400.000/245.000+405.000 = 1,43 
 
Houve um equívoco quanto à elaboração da questão na hora de demonstrar o valor do grau de endividamento que 
deveria ser de 2,32, sendo necessária sua anulação.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – FARMACÊUTICO, QUESTÃO 31. RECURSO INDEFERIDO. O único grupo de 
atividades que não possui um tratamento especial da legislação sanitária atual é a manipulação de medicamentos 
para uso odontológico. Qualquer farmácia de manipulação pode manipular este tipo produto, diferentemente dos 
outros listados nesta questão, pois estes necessitam de uma adequação especial e sua devida autorização dos 
órgãos sanitários. 
 



 

PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – FARMACÊUTICO, QUESTÃO 33. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA . O principal efeito farmacológico da N-acetilcisteína é a atividade mucolítica, porém, possui efeitos 
fracos antiinflamatórios secundários, fazendo com  que a alternativa “A” também seja verdadeira. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – FARMACÊUTICO, QUESTÃO 38. RECURSO INDEFERIDO. Todos os 
medicamentos citados na questão são utilizados para tratamento da epilepsia, exceto a clomipramina. Desta 
forma, a alternativa a ser marcada seria a letra “D”.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA (n° 1219),  inscrita no cargo de SERVENTE ESCOLAR enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 
  “Algumas questões da prova estavam de nível elevado, além do que foi escrito no Edital”.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 

 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata BIANCA CAMILA SILVA CURCIO (n° 1801),  inscrita no cargo de OPERÁRIO enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 
 “As questões de matemática não estava a nível alfabetizado”. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata LUCIANA DE SOUZA (n° 1672),  inscrita no cargo de SERVENTE ESCOLAR enviou recurso dizendo 
o seguinte: 
 
 “Algumas questões da prova estavam de nível elevado, além do que foi escrito no Edital”. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata OSMANA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA (n° 1565),  inscrita no cargo de SERVENTE 
ESCOLAR enviou recurso dizendo o seguinte: 
 
 “Todas as questões estava exigindo um nível muito além do que estava exigindo o Edital principalmente matemática 
porque função geratriz não corresponde ao nível que foi publicado no Edital”. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata NAYARA LORENA DA SILVA (n° 2156),  inscrita no cargo de SERVENTE ESCOLAR enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Provas não estavam a nível alfabetizado como estava no Edital, a maioria das questões era nível ensino 
Fundamental”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata RITA DE CÁSSIA LIMA DAMASCENO (n° 1243),  inscrita no cargo de SERVENTE ESCOLAR enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

 “Provas não estavam a nível alfabetizado como estava no Edital, a maioria das questões era nível ensino 
Fundamental”. 

 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ROSEMARY DOS REMÉDIOS DE SOUZA COSTA (n° 1114),  inscrita no cargo de SERVENTE 
ESCOLAR enviou recurso dizendo o seguinte: 
 
 “As questões da prova de Servente Escolar estavam a nível elevado ao que foi exigido no Edital”. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP 
Setor de Concursos 
 


