
 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata BEATRIZ SIDILENE MESQUITA PEREIRA (n° 5540),  inscrita no cargo de AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
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 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 08 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 2,00 16,0 

38,0 
Matemática 02 13, 18 2,00 4,0 
Conhecimentos Gerais  07 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 2,00 14,0 
Informática 01 32 4,00 4,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - PROVA: CADERNO 03 
 
01: C 02: C 03: D 04: A 05: B 06: A 07: C 08: A 09: D 10: W 
11: D 12: D 13: A 14: B 15: C 16: C 17: D 18: A 19: B 20: C 
21: W 22: A 23: C 24: B 25: A 26: D 27: W 28: C 29: D 30: B 
31: C 32: B 33: A 34: D 35: A 36: C 37: D 38: B 39: D 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2017, para devida conferência. 

 
 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato EVERTON HELENO GARCIA (n° 5533),  inscrito no cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada bem como cópia de sua folha de respostas. 
 
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 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação do candidato, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 07 01, 02, 03, 05, 06, 07,10 2,00 14,0 

64,0 
Matemática 04 12, 13, 14, 15 2,00 8,0 
Conhecimentos Gerais  09 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 2,00 18,0 
Legislação 06 32, 34, 36, 38, 39, 40  4,00 24,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES - PROVA: CADERNO 02 
 
01: B 02: D 03: A 04: C 05: A 06: A 07: D 08: C 09: B 10: D 
11: A 12: A 13: B 14: B 15: D 16: C 17: B 18: A 19: D 20: D 
21: D 22: B 23: D 24: C 25: A 26: B 27: D 28: A 29: C 30: B 
31: C 32: W 33: A 34: C 35: B 36: A 37: A 38: D 39: B 40: C 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2017, para devida conferência. 
 

 

 
 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
 
Os candidatos ISRAEL ABRAÃO OLIVEIRA SOUZA (5055) , inscrito para o cargo de OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS e MEIRIANE GOMES DA SILVA (5198) , inscrita para o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CRECHE (Distrito de Cachoeiri nha) compareceram ao Certame, bem como 
assinaram a lista de presença e suas folhas de respostas, porém aparecem no Resultado Geral (em ordem 
alfabética) como “Ausentes”. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Esta empresa identificou erro no processamento da folha de respostas de alguns candidatos e resolveu realizar 
conferência manual de todos os demais que compareceram ao certame, assinaram a lista de presença e a folha 
de resposta. 
 
NOSSO PARECER 
 
Constatamos que houve um erro no processamento das folhas de respostas dos candidatos mencionados. De 
fato, a leitora óptica utilizada para devida conferência das respostas não identificou os candidatos em um primeiro 
momento. 
 
Foi feita nova conferência e identificamos que os candidatos compareceram ao certame, bem como assinaram a 
lista de presença e sua folha de respostas. 
 
Sendo assim, feita a correção, os candidatos encontram-se com suas pontuações lançadas e o Resultado Geral 
(em ordem alfabética)  encontra-se devidamente Retificado .  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato JORGE RICARDO CRESCÊNCIO PEREIRA (n° 5186),  inscrito no cargo de AGENTE FAZENDÁRIO 
enviou recurso discordando do parecer dado anteriormente com relação à questão nº 27 da Prova de 
Conhecimentos Gerais nº 06  e questão nº 08 da prova de Português nº 02  e na oportunidade solicita anulação 
das mesmas.  
 
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 

 
Ratificamos o parecer dado anteriormente em 10/07/2017 e mantemos nossa decisão no que diz respeito à 
questão nº 08 da prova de Português nº 02 , vejamos:  
 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. “então pede qual alternativa a palavra 
grifada tem um significado diferente com a palavra do parêntese, [...]”  
 
Há uma confusão com o sentido do que é pedido no enunciado e a regra. Há vários equívocos de interpretação nas 
afirmações do candidato. O enunciado pede a relação  da palavra nos parênteses com a palavra destacada e qual 
está correta, não se deve apenas analisar a palavra nos parênteses, mas sua relação. Em nenhuma hipótese o 
enunciado afirma que a palavra grifada tem significado diferente da palavra dos parênteses ou pede isso como afirma 
o candidato.  O enunciado é claro e não dá margem para esse tipo de interpretação. “A relação da palavra nos 
parênteses e o substantivo destacado, observando a regra citada, está correta na alternativa:” 
 
A regra é uma generalização e não uma especificação. “Alguns substantivos mudam o significado de acordo com o 
gênero.” Dominando a significação para gênero gramatical sabemos que o vocábulo cabeça  tem gênero feminino no 
sentido de parte do corpo e o que marca o gênero de substantivos como cabeça é o artigo O ou A. Então é evidente 
que no exemplo a análise é para o sentido de cabeça no gênero MASCULINO, sendo correta a resposta A. 
 

Gênero- A nossa língua conhece dois gêneros: o masculino e o feminino. 
São masculinos os nomes a que se pode antepor o artigo o. 
O linho, o sol, o raio, o prazer, o filho, o beijo. 
São femininos os nomes a que se pode antepor o artigo a. 
A flor, a casa, a mosca, a nuvem, a mãe. 

 
Fonte:  Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara- Nova Fronteira-Pág. 111.  



 

 
Mudança de Sentido na mudança de Gênero 
Há substantivos que são masculinos ou femininos, conforme o sentido com que se achem empregados: 
A cabeça (parte do corpo) o cabeça (o chefe). 
 
Fonte:  Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara- Nova Fronteira-Pág. 118.  
 
Tal ocorrência, aqui representada, se refere ao gênero do substantivo – um assunto demarcado por distintas 
particularidades, ao adquirirem denominações específicas: biformes, epicenos, sobrecomuns e comuns de dois 
gêneros. E por assim dizer, determinados substantivos, estando no gênero masculino, apresentam um significado, e 
estando no feminino, outro – denominados assim de heterossêmicos. 
 
Constatamos, pois, alguns casos representativos: 

 
a) Em todos os grupos de estudo haverá o cabeça da turma, responsável por tomar as devidas decisões . 
b) Atribuímos à palavra “cabeça” o sentido de liderança, alguém com autonomia para posicionar-se diante de 

um determinado assunto. 
 

A criança, mediante suas terríveis peraltices, mach ucou a cabeça.  
 
Nesse contexto, o temo representa uma parte do corpo humano.  
 
Fonte:  http://portugues.uol.com.br/gramatica/particularidades-relacionadas-ao-genero-substantivo-.html 

 
 
Vale salientar que, nosso compromisso é a transparência e veracidade de informações baseando-nos em 
gramáticos e sites de prestígio. Essa questão necessita de conhecimento prévio para interpretá-la, foi informada a 
bibliografia e matérias cobradas de acordo com a lei. E as fontes são verídicas e confiáveis. 
 
Não há fundamentação gramatical para afirmar que a letra B dessa questão é a resposta correta. A alternativa B, 
C e D seguem o mesmo raciocínio lógico, a palavra nos parênteses não corresponde em significado com o termo 
destacado, não esquecendo a regra citada a qual o significado muda de acordo com o gênero, isto é, a capital 
(gênero feminino possui o significado de cidade) e o capital (gênero masculino possui o significado de dinheiro), 
ainda seguem o moral: ânimo (gênero masculino), a moral: honestidade (gênero feminino), a caixa: recipiente 
(gênero feminino), o caixa: funcionário (gênero masculino). 
 
O enunciado é claro: “A relação da palavra nos parênteses e o substantiv o destacado, observando a regra 
citada, está correta na alternativa:”,  para a alternativa ser considerada correta é necessário haver relação da 
palavra dos parênteses com o gênero do substantivo em destaque, levando em conta a frase onde ele está 
inserido, o gênero e o significado são indissociáveis nessa questão, exigindo um conhecimento prévio. 
 
Ele tinha a capital  em suas mãos. (Dinheiro). 
Nessa alternativa, a capital não quer dizer dinheiro.  
CORRETO: Ele tinha o capital em suas mãos. (Dinheiro). 
 
O moral  dos manifestantes estava em alta. (Honestidade). 
Nessa alternativa, o moral não quer dizer honestidade. 
CORRETO: A moral dos manifestantes estava em alta. (Honestidade). 
Ou  O moral dos manifestantes estava em alta.(Ânimo). 
A caixa  do mercado fez uma conta errada. (Funcionário). 
CORRETO: O caixa do mercado fez uma conta errada. (Funcionário). 
 
A única alternativa que faz a correta correspondência de significado é a alternativa A. 
Ele era o cabeça  da organização. (Chefe). 
Nessa alternativa, o cabeça quer dizer chefe. 
 
O enunciado não diz que o candidato deve mudar o gênero para encaixar o significado da palavra nos parênteses 
com o substantivo destacado extrapolando o que realmente foi pedido: relacionar o significado da palavra dos 
parênteses com o gênero do substantivo destacado. 
 
A relação da palavra nos parênteses e o substantivo  destacado, observando a regra citada, está correta  na 
alternativa: A regra citada é apenas uma referência, não uma premissa, por isso está separada do enunciado, 



 

observe que na literatura do assunto não há outra forma de dizer que algumas palavras mudam o significado de 
acordo com o gênero, é uma citação, uma referência. 
 
Há uma linha de pensamento errônea e sem resposta possível. Se tentarmos mudar o gênero do substantivo para 
encaixar o significado teremos as alternativas B, C e D como resposta desprezando assim o restante do 
enunciado que quer apenas uma resposta. 
 
A questão não possui dupla interpretação. Porém todo candidato pode ter uma interpretação correta ou errada. 
 
Em nenhuma hipótese a alternativa B estaria correta, pois B, C e D seguem o mesmo raciocínio e não estão de 
acordo com o enunciado.     
 
premissa (pre-mis-sa) sf Afirmação ou constatação que serve de base para um raciocínio. 
 
Fonte:  Saraiva Jovem: dicionário de língua portuguesa ilustrado-São Paulo: Saraiva pág.919. 
 
Premissa (pre-mis-as) sf Ideia da qual se parte para estabelecer um raciocínio; postulado. 
 
Fonte:  Pág.1021.Dicionário escolar da academia brasileira de Letras: língua portuguesa/ Evanildo Bechara-são Paulo: 
Companhia Editora  Nacional  
 
Fonte:  Referência (re-fe-rên-ci-a)sf1. Ato ou efeito de referir, de contar, de relatar 2. Aquilo que se refere 3. Menção ou Alusão 
a (alguém ou algo). Pág.1088. Dicionário escolar da academia brasileira de Letras: língua portuguesa/ Evanildo Bechara-são 
Paulo: Companhia Editora Nacional  

 

Significante x Significado 

O signo linguístico constitui-se numa combinação de significante e significado, como se fossem dois lados de uma 
moeda. 

• O significante do signo linguístico é uma "imagem acústica" (cadeia de sons). Consiste no plano da forma. 

• O significado é o conceito, reside no plano do conteúdo. 

• Conjuntamente, o significante e o significado formam o signo. 
 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicotomias_saussurian as 
 
Gênero- A nossa língua conhece dois gêneros: o masculino e o feminino. 
São masculinos os nomes a que se pode antepor o artigo o. 
O linho, o sol, o raio, o prazer, o filho, o beijo. 
São femininos os nomes a que se pode antepor o artigo a. 
A flor, a casa, a mosca, a nuvem, a mãe. 
 
Fonte: Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara- Nova Fronteira-Pág. 111.  
 
Mudança de Sentido na mudança de Gênero 
Há substantivos que são masculinos ou femininos, conforme o sentido com que se achem empregados: 
A cabeça (parte do corpo) o cabeça (o chefe). 
 
Fonte:  Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara- Nova Fronteira-Pág. 118.  
 
Tal ocorrência, aqui representada, se refere ao gênero do substantivo – um assunto demarcado por distintas 
particularidades, ao adquirirem denominações específicas: biformes, epicenos, sobrecomuns e comuns de dois 
gêneros. E por assim dizer, determinados substantivos, estando no gênero masculino, apresentam um significado, 
e estando no feminino, outro – denominados assim de heterossêmicos.  
 
Fonte:  http://portugues.uol.com.br/gramatica/particularidades-relacionadas-ao-genero-substantivo-.html 
 
 
 



 

Gênero e significação  
 
Muitos substantivos têm uma significação no masculino e outra no feminino. Exemplos: 
 
O cabeça: chefe, líder                 a cabeça: parte do corpo 
O capital: dinheiro                       a capital: cidade sede do governo 
O caixa : funcionário da caixa      a caixa: recipiente; setor de pagamentos 
O moral: ânimo                            a moral: honestidade, bons costumes 
 
Novíssima Gramática da Língua portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla Companhia Editora Nacional.Pág. 141 
(REFERÊNCIA) 
 
Mudança de significado com mudança de gênero 
 
Existem alguns substantivos que quando mudam de gênero mudam também de significado. 
 
Minha cabeça está doendo. 
Tiago é o cabeça da turma. 
O capital financeiro da empresa está em risco. 
Brasília é a capital do Brasil. 
 
Fonte : https://www.normaculta.com.br/genero-do-substantivo/ 
 
(REFERÊNCIA) 
 
Formação do gênero  
 
Os substantivos em português podem pertencer ao gênero masculino ou ao gênero feminino. São masculinos os 
substantivos a que se pode antepor o artigo o: o homem o gato o dia 96 o menino o mar o pó São femininos os 
substantivos a que se pode antepor o artigo a: a mulher a gata a semana a menina a terra a mesa O uso das 
palavras masculino e feminino costuma provocar confusão entre a categoria gramatical de gênero e a 
característica biológica dos sexos. Para evitar essa confusão, observe que definimos gênero como um fato ligado 
à concordância das palavras em seu relacionamento linguístico... 
Pág. 218. 
 
GÊNERO E MUDANÇA DE SIGNIFICADO 
 Há substantivos cuja mudança de gênero acarreta mudança de significado. Observe a seguir os principais casos: 
o cabeça: chefe, líder a cabeça: parte do corpo ou de um objeto, pessoa muito inteligente o capital: conjunto de 
bens a capital: cidade onde se localiza a sede do Poder Executivo o crisma: óleo usado num dos sacramentos 
religiosos a crisma: cerimônia religiosa o cura: sacerdote a cura: ato ou efeito de curar o língua: intérprete a língua: 
músculo do aparelho digestivo; idioma o moral: ânimo, brio a moral: conjunto de valores e regras de 
comportamento 
 
Fonte:  Gramática da Língua Portuguesa Pasquale Cipro Neto & Ulisses Infante-editora Scipione-Pág. 221. (REFERÊNCIA) 
 
Já relação à questão nº 27 da Prova de Conhecimentos Gerais nº 0 6, realizamos a reanalise da mesma e de 
fato verificamos que houve um equívoco no parecer dado anteriormente, vejamos:  
 
De acordo com o Portal Saúde do Governo Federal: 
 
Como é transmitida? 
O vírus Zika é transmitido às pessoas, principalmente, através da picada do mosquito infectado, principalmente o 
Aedes aegypti, em regiões tropicais. Os mosquitos Aedes picam, normalmente, durante o dia, sobretudo ao 
princípio da manhã e ao fim da tarde/princípio da noite. 
 
São formas de transmissão: 
O contágio principal pelo ZKV se dá pela picada do mosquito que, após se alimentar com sangue de alguém 
contaminado, pode transportar o ZKV durante toda a sua vida, transmitindo a doença para uma população que 
não possui anticorpos contra ele. 
 



 

Uma gestante pode transmitir o ZKV para o feto durante a gravidez.  
 
O Zika Vírus pode ser transmitido através de relação sexual de uma pessoa com Zika para os seus parceiros ou 
parceiras, mesmo que a pessoa infectada não apresente os sintomas da doença. 
  
Há ainda a possibilidade de transmissão por transfusão sanguínea e outros derivados, com o reporte de alguns 
casos no Brasil, nos quais a transmissão ocorreu provavelmente por esta via. 
  
E de acordo com Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz): 
constatou a presença do Vírus Zika ativo (com potencial de provocar a infecção) em amostras de saliva e de urina.  
 
A evidência inédita, que sugere a necessidade de investigar a relevância destas vias alternativas de transmissão 
viral. 
  
Considerando as menções supracitadas, as alternativas A,B,C,D da presente questão podem ser consideradas 
como possibilidades de transmissão do Vírus Zika. De tal forma, optamos, pela anulação da presente questão. 
  
Fontes:  Fiocruz detecta presença de vírus zika com potencial de infecção em saliva e urina. Disponível em 
https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-detecta-presenca-de-virus-zika-com-potencial-de-infeccao-em-saliva-e-urina; Brasil. Zika Vírus. 
Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/zika; Zika Vírus: sintomas, 
tratamentos e causas. Disponível emhttp://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus, acesso em 9.julho.2017 
 
O Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem a lfabética)  encontram-se devidamente Retificados .  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata LORENA BATISTA APARECIDA SILVA (n° 5183),  inscrita no cargo de PSICÓLOGO (CRAS) enviou 
recurso solicitando analise da questão nº 15 da Prova de Conhecimentos Gerais nº 0 7 e na oportunidade pede 
anulação da mesma. 
 
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 

 
O Gabarito Provisório  foi divulgado no dia 25/06/2017 e o prazo para recurso 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)  ocorreu do dia 26/06/2017 até o dia 28/06/2017.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 12/07/2017.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

[...] 
 

5. 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. 

 
Vale salientar que outros candidatos recorreram contra a referida questão tempestivamente e o parecer dado 
anteriormente foi o seguinte: 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 15. RECURSO INDEFERI DO. De acordo com a Instrução 
Normativa RFB nº 1.690, de 20 de fevereiro de 2017, está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2017, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2016: 

 
- Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70. 
 



 

De tal modo, a alternativa “D” se faz inadequada a presente questão. 
 

Fonte:  Brasil. Declaração - Obrigatoriedade de Apresentação. Disponível em 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017. 

 
Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato RENAN GARCIA CRESCÊNCIO (n° 5459),  inscrito no cargo de TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
(CRAS) enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada bem como cópia de sua folha de respostas. 
 
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 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação do candidato, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 10 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 2,00 20,0 

64,0 
Matemática 03 11, 13, 19 2,00 6,0 
Conhecimentos Gerais  07 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30  2,00 14,0 
Informática 06 33, 34, 35, 36, 38, 40 4,00 24,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CRAS) - PROVA: CADERNO 03 
 
01: C 02: C 03: D 04: A 05: B 06: A 07: C 08: A 09: D 10: W 
11: D 12: D 13: A 14: B 15: C 16: C 17: D 18: A 19: B 20: C 
21: W 22: A 23: C 24: B 25: A 26: D 27: W 28: C 29: D 30: B 
31: C 32: B 33: A 34: D 35: A 36: C 37: D 38: B 39: D 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2017, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Geral (em ordem alfabética) – Prefeitura 
Municipal de Córrego Danta – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata SAMARA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA (n° 5304),  inscrita no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
(Sede do Município) enviou recurso dizendo o seguinte: 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 
 

“Gostaria que olhasse minha nota novamente, pois no resultado geral divulgado no dia 10/07/2017, consta que eu 
estava ausente no dia da prova e com pontuação zero. Eu fiz a prova, e inclusive assinei o gabarito. Por favor, reveja 
isto, pois estou sendo prejudicada. Obs: No dia da prova, o meu nome não constava na lista para realização da prova, 
mas eu apresentei o comprovante de pagamento da inscrição para o promotor e depois de algum tempo, fui liberada 
para fazer a prova. Preciso urgentemente que divulguem a minha nota, pois tenho possibilidade de ser aprovada no 
cargo pleiteado”.  
 
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 

 
Constatamos que houve um erro no processamento da folha de respostas da candidata. De fato, a leitora óptica 
utilizada para devida conferência das respostas não identificou a candidata em um primeiro momento. 
 
Foi feita nova conferência e identificamos que a candidata compareceu ao certame, bem como assinou a lista de 
presença e sua folha de respostas. 
 
Sendo assim, feita a correção, a candidata encontra-se com sua pontuação lançada e o Resultado Geral (em 
ordem alfabética)  encontra-se devidamente Retificado .  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


