
 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
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 
Braúnas – 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 
1551 ALINE DE OLIVEIRA SALES  ODONTÓLOGO I  19 ESPECIFICA  33 
1233 CARMEN LUCIA AGUIAR  PROFESSOR P-1 I  04 MATEMÁTICA  19 

1548 CIRLEY BORGES DA SILVA NUNES PROFESSOR P-1 I 

02 PORTUGUES  10 
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 
22 ESPECIFICA 34 

1502 CLAUDINEI DIAS CHAVES  AGENTE DE ENDEMIAS I  
04 MATEMÁTICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 

1430 CLEONICE MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA  AUXILIAR DE SAÚDE I  06 CONH. GERAIS 25 

1331 ELIANE APARECIDA DOS REIS  NUTRICIONISTA I  
07 CONH. GERAIS 15 
12 G.L.S. PÚBLICA  24 

1301 ELIANE CRISTINA DE SOUZA  TÉCNICO DE ENFERMAGEM I  
07 CONH. GERAIS 15 
15 ESPECIFICA  34, 38 

1072 EWVERTON MOREIRA ALVES  AUXILIAR DE SAÚDE  I 
04 MATEMÁTICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 

1320 GEIZIANE ARMELINDA GARAJAU CHAVES  MERENDEIRA ESCOLAR  03 MATEMATICA  18 

1319 GEIZIANE ARMELINDA GARAJAU CHAVES  TECNICO DE ENFERMAGEM I  
12 G.L.S. PÚBLICA  24 
15 ESPECIFICA  34, 37, 38 

1429 GESSICA DE OLIVEIRA ARAUJO  AUXILIAR DE SAUDE I  06 CONH. GERAIS 25 

1227 GLEYDIMILSON ANTÔNIO AGUIAR SOARES  AGENTE DE ENDEMIAS I  
04 MATEMÁTICA  19 
14 ESPECIFICA  35 

1138 ISRAEL SOUSA DO CARMO  PSICOLOGO I  27 ESPECIFICA  32, 39, 40 
1367 KARLA REZENDE FERREIRA GLORIA  PSICOLOGO I  27 ESPECIFICA  32, 34, 37 

1572 KYTMAYKL DE CARVALHO COSTA  AGENTE DE ENDEMIAS I  
04 MATEMATICA  19 
14 ESPECIFICA  35 

1106 MARCIA DE ALMEIDA  TECNICO DE HIGIENE DENTAL I 16 ESPECIFICA  36 

1338 MARIA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA  PROFESSOR P-1 I  
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 
22 ESPECIFICA  34 

1002 MAURINA CAETANA DA SILVA  AUXILIAR DE SAÚDE I  06 CONH. GERAIS 25 

1559 ROSILAINE DIAS CHAVES  
AUXILIAR DE SERCRETARIA 

ESCOLAR I 

02 PROTUGUES  10 
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 

1475 ROSILENE DIAS CHAVES  PROFESSOR P-1 I  

02 PORTUGUES  10 
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 
22 ESPECIFICA  34 

1150 SABRINA ALVES MARTINS  AUXILIAR DE SAÚDE I 04 MATEMATICA  19 

1209 SIMONIA APARECIDA DOS SANTOS  TECNICO DE ENFERMAGEM I  
07 CONH. GERAIS 15 
15 ESPECIFICA  34, 38 

1456 SONIA MARIA DOS SANTOS  TECNICO DE HIGIENE DENTAL I  07 CONH. GERAIS 15 

1476 VARDILENE DIAS CHAVES SILVA  PROFESSOR P-1 I  

02 PORTUGUES  10 
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 
22 ESPECIFICA  34 



 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 

1060 VERONICA MOREIRA SOARES  AUXILIAR DE SAÚDE I  
04 MATEMATICA  19 
06 CONH. GERAIS 25 

 
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 02, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO.   Observe que na questão há duas 
orações, pois há dois verbos. A 2ª oração já invertendo o advérbio utilizando lógica e coerência: SEU CARRO 
ESTÁ ONDE? E NÃO SEU CARRO ESTÁ AONDE. Observando a regra O advérbio ONDE indica o lugar em que 
algo ou alguém ESTÁ.  
 
 
Onde:  O advérbio onde indica o lugar em que algo ou alguém está e deve ser utilizado para expressar ideia de 
lugar. 
 
 http://brasilescola.uol.com.br/ 

Onde 

Tem a função de indicar um local, um lugar, uma ide ia de permanência ou estado. São acompanhados por 

verbos que seguem este mesmo seguimento. 

Exemplos: 

Onde Gabrielly está? 

Alguém sabe me informar onde fica o fórum da cidade ? 

De onde você está falando? Onde deixo a encomenda? 

Atenção: O advérbio “onde” deve ser usado somente q uando indicar ideia de lugar e nunca substituindo 

por “em que” e” na qual”. 

 
Fonte:  http://www.educacao.cc/lingua-portuguesa/diferenca-entre-onde-e-aonde-esse-e-este-isso-e-isto/ 
 
Onde tem sua origem na palavra em latim unde e indica permanência, não sugerindo movimento. É sinônimo de: 
em que lugar, em qual lugar, em que parte, no lugar em que,… 

 



 

Exemplos : 

• Onde ele mora? 

• Onde está o vestido que te dei? 

• Você sabe onde fica essa loja? 

• A chave está onde você a deixou. 

Fontes:  http://duvidas.dicio.com.br/onde-ou-aonde/; Gramática da língua portuguesa. Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante. 
São Paulo. Scipione.  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 03, QUESTÃO 18. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.   
Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. Deveria ter constado 1.500 leitores, e não 150. Portanto a 
questão não possui nenhuma alternativa correta.  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 19. RECURSO INDE FERIDO.  T > 6 anos. Ou seja, após 6 anos a 
empresa A terá mais clientes que a empresa B. É claro que após 6 anos inclui as demais alternativas. Mas, 
quando a empresa A ultrapassa a quantidade de clientes da empresa B é após 6 anos. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 25. RE CURSO INDEFERIDO. O termo hotspots é 
utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural e uma elevada biodiversidade, mas 
que, no entanto, encontram-se ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de degradação. 
Trata-se dos lugares do planeta onde a conservação de suas feições naturais faz-se mais urgente. 
 
A criação do conceito de hotspots surgiu a partir de uma necessidade, fruto da seguinte problematização 
recorrente entre os ecologistas: com tantas áreas naturais existentes no planeta, quais seriam os pontos de maior 
diversidade ameaçados de extinção e que precisam ser mais urgentemente conservados? 
 
Diante de tal questão, o ecólogo inglês Norman Myers elaborou, em 1988, uma resposta a partir da elaboração do 
conceito de hotspots, que seria justamente essas áreas mais ricas e que contam com urgência em termos de 
políticas públicas para serem conservadas. Myers realizou os seus estudos e listou uma série de regiões que se 
encaixavam nessas características, tendo como critério a seguinte composição: áreas com 1500 espécies 
endêmicas (aquelas que só existem na região em questão) e que já perderam ¾ de sua vegetação original. 
 
Inicialmente, apenas dez regiões do planeta encaixaram-se na definição supracitada, com destaque maior para as 
florestas tropicais, o que inclui, nesse caso, a Mata Atlântica brasileira, um bioma profundamente afetado pela 
ocupação do espaço geográfico e que conta com a sua maior parte original devastada. 
 
Posteriormente, na década de 1990, um estudo mais aprimorado realizado pelo pesquisador Russell Mittermeier 
aprofundou os conhecimentos sobre as áreas naturais do planeta e permitiu a reclassificação do número de 
hotspots existentes no planeta de 10 para 25. Já no ano de 2005, a ONG Conservação Ambiental realizou uma 
pesquisa que aumentou o número de hotspots mundiais para 34, incluindo a região do Cerrado. Assim, o número 
de hotspots brasileiros aumentou para dois. 
 
Fonte:  http://brasilescola.uol.com.br/geografia/hotspots.htm 
 
Nos estudos ambientais, entende-se por hotspot toda área natural cuja preservação é prioridade em níveis 
mundiais em razão de suas elevadas ameaças de extinção. Por definição, é considerada como hotspot toda área 
com pelo menos 1500 espécies endêmicas (que só existem naquela região) e que já perdeu mais de ¾ de sua 
vegetação original. No Brasil, dois domínios naturais são classificados como tal: o Cerrado e a Mata Atlântica. 
 
Fonte : http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/hotspots-mundias.htm 
 
O conceito de hotspot foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers na tentativa de resolver um dos 
maiores dilemas dos ambientalistas: quais seriam as áreas prioritárias para direcionar os esforços de preservação 
da biodiversidade da Terra?  



 

A partir da observação que a biodiversidade não está distribuída pelo planeta de forma homogênea, procurou-se 
identificar quais as regiões que agrupavam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de 
conservação seriam mais imperiosas. São estas áreas que receberam a denominação de hotspots. Hotspot é toda 
área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau.  
 
Numa perspectiva histórica, percebemos como essas áreas ganham atenção redobrada ao longo do tempo. 
Foram identificados 10 hotspots mundiais em 1988. Já em 1999, aumentou para 25 as áreas no planeta. Em 2005, 
atualiza para 34 regiões, ambiente de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do planeta.  
 
O território do Brasil abriga dois hotspots: a Mata Atlântica e o Cerrado. 
 
Fonte:  http://educacao.globo.com/artigo/declinio-das-especies-e-importancia-dos-hotspot.html 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 15. RE CURSO INDEFERIDO. O termo hotspots é 
utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural e uma elevada biodiversidade, mas 
que, no entanto, encontram-se ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de degradação. 
Trata-se dos lugares do planeta onde a conservação de suas feições naturais faz-se mais urgente. 
 
A criação do conceito de hotspots surgiu a partir de uma necessidade, fruto da seguinte problematização 
recorrente entre os ecologistas: com tantas áreas naturais existentes no planeta, quais seriam os pontos de maior 
diversidade ameaçados de extinção e que precisam ser mais urgentemente conservados? 
 
Diante de tal questão, o ecólogo inglês Norman Myers elaborou, em 1988, uma resposta a partir da elaboração do 
conceito de hotspots, que seria justamente essas áreas mais ricas e que contam com urgência em termos de 
políticas públicas para serem conservadas. Myers realizou os seus estudos e listou uma série de regiões que se 
encaixavam nessas características, tendo como critério a seguinte composição: áreas com 1500 espécies 
endêmicas (aquelas que só existem na região em questão) e que já perderam ¾ de sua vegetação original. 
 
Inicialmente, apenas dez regiões do planeta encaixaram-se na definição supracitada, com destaque maior para as 
florestas tropicais, o que inclui, nesse caso, a Mata Atlântica brasileira, um bioma profundamente afetado pela 
ocupação do espaço geográfico e que conta com a sua maior parte original devastada. 
 
Posteriormente, na década de 1990, um estudo mais aprimorado realizado pelo pesquisador Russell Mittermeier 
aprofundou os conhecimentos sobre as áreas naturais do planeta e permitiu a reclassificação do número de 
hotspots existentes no planeta de 10 para 25. Já no ano de 2005, a ONG Conservação Ambiental realizou uma 
pesquisa que aumentou o número de hotspots mundiais para 34, incluindo a região do Cerrado. Assim, o número 
de hotspots brasileiros aumentou para dois. 
 
Fonte:  http://brasilescola.uol.com.br/geografia/hotspots.htm 
 
Nos estudos ambientais, entende-se por hotspot toda área natural cuja preservação é prioridade em níveis 
mundiais em razão de suas elevadas ameaças de extinção. Por definição, é considerada como hotspot toda área 
com pelo menos 1500 espécies endêmicas (que só existem naquela região) e que já perdeu mais de ¾ de sua 
vegetação original. No Brasil, dois domínios naturais são classificados como tal: o Cerrado e a Mata Atlântica. 
 
Fonte : http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/hotspots-mundias.htm 
 
O conceito de hotspot foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers na tentativa de resolver um dos 
maiores dilemas dos ambientalistas: quais seriam as áreas prioritárias para direcionar os esforços de preservação 
da biodiversidade da Terra?  
A partir da observação que a biodiversidade não está distribuída pelo planeta de forma homogênea, procurou-se 
identificar quais as regiões que agrupavam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de 
conservação seriam mais imperiosas. São estas áreas que receberam a denominação de hotspots. Hotspot é toda 
área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau.  
 
Numa perspectiva histórica, percebemos como essas áreas ganham atenção redobrada ao longo do tempo. 
Foram identificados 10 hotspots mundiais em 1988. Já em 1999, aumentou para 25 as áreas no planeta. Em 2005, 
atualiza para 34 regiões, ambiente de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do planeta.  
 



 

O território do Brasil abriga dois hotspots: a Mata Atlântica e o Cerrado. 
 
Fonte:  http://educacao.globo.com/artigo/declinio-das-especies-e-importancia-dos-hotspot.html 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 12 , QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. 
Parece estar ocorrendo um problema de interpretação de português na questão. A afirmativa 3 fala que os 
municípios mais pobres receberão um valor per capita, ou seja, por pessoa, maior que os municípios mais ricos, 
em conformidade com a PNAB 2012. Não afirmou que esses municípios receberão valores totais maiores, como 
afirma o candidato. Em função da inconsistência do recurso apresentado, o mesmo foi indeferido. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – AGENTE DE ENDEMIAS I , QUE STÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. O uso de 
larvicidas não é um controle mecânico, conforme afirma o enunciado da questão, mas sim biológico. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 15 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I, Q UESTÃO 34. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA “D”.  De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, ao 
nascer, o RN deve receber as vacinas BCG-ID e HEPATITE B. 
 
Verificar o site:  
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/00_2015/2016/Calend%C3%A1rio_Vacina%C3%A7%C3
%A3o.pdf  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 15 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I, Q UESTÃO 37. RECURSO INDEFERIDO. O 
enunciado da questão é claro e se refere à complicações da tuberculose pulmonar, cuja desnutrição é uma das 
complicações comuns, devido à inapetência do doente. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 15 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I, Q UESTÃO 38. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA “A”.  De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do 
Ministério da Saúde 2016, os idosos a partir de 60 anos devem tomar as vacinas citadas na alternativa “A”. 
 
Verificar site:  
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/00_2015/2016/Calend%C3%A1rio_Vacina%C3%A7%C3
%A3o.pdf 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL,  QUESTÃO 36. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve um equívoco ao definir a resposta da questão. De fato a questão possui 
duas alternativas corretas, sendo letra “B” e “C”. Já a letra “D” corresponde ao 2º molar superior que tem duas 
raízes, por isto ela não está certa.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 19 – ODONTÓLOGO I, QUESTÃO 33. RECURSO INDEFERIDO. A questão é 
conceitual. Segundo o livro Terapêutica medicamentosa em odontologia, CASTRO, 2ª edição, página 96, esse 
conceito se refere ao sinergismo. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – PROFESSOR P-1 I, QUESTÃO 3 4. RECURSO INDEFERIDO. A prova é 
direcionada ao concurso para professor. Dessa forma, a palavra trabalho está relacionada ao pedagógico.  
 
Ademais, a Lei citada na questão da prova, refere-se ao que diz respeito à prática educativa pedagógica. 
 
Vejamos:  
 

“Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput  deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 



 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." 

         Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PSICOLOGO I, QUESTÃO 32. R ECURSO INDEFERIDO. Na alternativa “A”, 
quando se refere a variáveis relacionadas à psicologia, é evidente que essas “variáveis” podem se referir ao 
“entrevistado, avaliando ou paciente”, conforme questionado acima. Testes Psicológicos se relacionam a variáveis 
da Psicologia, e não de outra área.  
 
A resposta correta, conforme anunciado, é a alternativa “D”, pois sabemos que os testes psicológicos se diferem 
em muitos aspectos, principalmente em seus procedimentos de pontuação e interpretação. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PSICOLOGO I, QUESTÃO 34. R ECURSO INDEFERIDO. O Gabarito divulgado 
anteriormente em 24/04/2016 consta como resposta correta de fato alternativa “D”. Devendo o candidato ter se 
equivocado ao verificar o gabarito Provisório.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PSICOLOGO I, QUESTÃO 37. R ECURSO INDEFERIDO. O Gabarito divulgado 
anteriormente em 24/04/2016 consta como resposta correta de fato alternativa “B”. Devendo o candidato ter se 
equivocado ao verificar o Gabarito Provisório.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PSICOLOGO I, QUESTÃO 39. R ECURSO INDEFERIDO. O Gabarito divulgado 
anteriormente em 24/04/2016 consta como resposta correta de fato alternativa “B”. Devendo o candidato ter se 
equivocado ao verificar o Gabarito Provisório.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PSICOLOGO I, QUESTÃO 40. R ECURSO INDEFERIDO. A CIF é uma 
classificação proposta pela OMS, extremamente atual e que complementa a CID. Está inserida dentro dos estudos 
propostos sobre Avaliação Psicológica, Instrumentos de avaliação, Psicodiagnóstico e base para avaliação de 
desenvolvimento normal e patológico solicitados para estudo neste edital. As referências bibliográficas são apenas 
sugestões para estudo, onde o candidato poderá se embasar, e não somente usar como estudo para a prova, 
uma vez que o edital também sugere o estudo de outras publicações que abranjam o programa de provas 
proposto.   
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
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 
Braúnas – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
O candidato ALISON CARVALHO ANDRADE (n° 1517),  inscrito no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS I enviou recurso dizendo o seguinte:  
 

“Eu Alison Carvalho fiz o exame no girico e o mesmo apresentou problema na caixa de mudança de marchas e o 
girico não freiava a roda do lado esquerdo, pois eu pisava no freio e ele não freiava a roda. Quando eu preciso parar o 
girico ele para mas não freia as outras rodas e o local que eu fiz o exame foi na parte da terra”.   

 
 
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 
 
Não foi relatado em Ata pelo Examinador qualquer problema no que diz respeito à máquina utilizada na Prova 
Prática. Vale salientar que o candidato cometeu vários erros durante a aplicação da prova, vejamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

O Edital definiu o seguinte: 
 

VIII – DAS PROVAS 

1. O Concurso Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha, de Títulos e Prática . 

1.3 A Prova Prática , de caráter eliminatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos nos cargo de OPERADOR 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS I . 

1.3.1 A Prova Prática constará de execução de manobra com equipamento, a ser definido no ato da prova, 
disponibilizado num canteiro de obras e será avaliada por profissional competente, consumando em Laudo de 
Avaliação Técnica, que verificará a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do 
cargo, segundo sua categoria profissional. 

1.3.2 A avaliação da Prova Prática dar-se-á através dos conceitos APTO ou INAPTO. 

1.3.3 A Prova Prática valerá 100 (cem) pontos  e será considerado APTO o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos . 

1.3.4 O candidato que obtiver o conceito INAPTO será eliminado do Concurso. 

1.3.5 A Prova Prática será avaliada observando-se os seguintes critérios: 

I. Checagem da Máquina - Pré-uso : 

a) Estrutura da Máquina – Lataria, Chassi, Pneus e Material Rodante; 
b) Faróis, Faroletes, Luz de Ré, Luzes de Freio, Lanternas Indicativas de Direção e Retrovisores. 

 



 

II. Checagem dos Níveis da Máquina : 

a) Nível do Óleo do Motor; 
b) Nível do Óleo do Hidráulico; 
c) Nível do Óleo de Freio; 
d) Nível da Água do Sistema de Arrefecimento. 

III. Identificação e Checagem do Painel de Instrumen tos da Máquina : 

a) Indicador da Temperatura da Água do Motor; 
b) Indicador da Pressão do Óleo do Motor; 
c) Indicador da Carga da Bateria; 
d) Indicador do Nível de Combustível; 
e) Indicador da Temperatura do Óleo Hidráulico. 

IV. Checagem de Comandos : 

a) Alavancas do Freio de Estacionamento; 
b) Pedais de Freio / Neutralizador; 
c) Botão de Buzina. 

V. Procedimentos de Partida : 

a) Freio de Estacionamento Aplicado; 
b) Acionamento da Chave de Partida; 
c) Aquecimento do Motor; 
d) Checagem do Painel. 

VI. Teste de Operação : 

a) Carga; 
b) Transporte; 
c) Descarga; 
d) Retorno e Estacionamento. 

VII. Procedimento de Parada : 

a) Freio de Estacionamento Aplicado; 
b) Arrefecimento do Motor. 

1.3.6 Cada letra relacionada nos subitens de I a IV acima vale 2,5 (dois e meio) pontos e cada letra relacionada nos 
subitens de V a VII acima vale 6,5 (seis e meio) pontos , que serão distribuídos aos candidatos, respectivamente, 
por cada tarefa correta realizada. 

1.3.7 Avaliar-se-á quanto à prova prática a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões 
ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento de 
normas de segurança no trabalho. 

1.3.8 Não haverá segunda chamada da prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo alegado. 

1.3.9 O candidato que faltar à Prova Prática será eliminado do Concurso Público. 

1.3.10 Para submeter-se à Prova Prática, o candidato deverá apresentar ao examinador a Carteira Nacional de 
Habilitação exigida para o cargo, conforme estabelecido no ANEXO I deste Edital, não sendo aceitos protocolos 
ou declarações. 

Como pode ser observado, o candidato não atingiu a pontuação suficiente para obter sua aptidão na Prova 
Prática.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 


