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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1869510 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 19:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão consta erro na concordância:  
V      horas que as casa da rua estavam sem energia por causa da forte chuva.  
 
Casa deveria estar no plural e não no singular, para concordar com o verbo faziam. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1864872 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 21:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 19  está incorreta e foi anulada 
E isso implicará na nota da classificação da prova  

PEDIDO Não informado 
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ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1864872/6591
506eea27128837795ef76fe92576.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, questão já anulada no gabarito preliminar,  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842136 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 14:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO gostaria de saber o resultado da prova de auxiliar administrativo. gostaria de todas as 
questões 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O Gabarito Preliminar será publicado hoje ate as 18hs 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845824 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 13:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As últimas questões da prova 19 e 20 o resultado não batia com as respostas q estava na 
prova o fiscal disse que tinha q escolher uma resposta mesmo errado essas 2 questões vai 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

esta valendo assim mesmo ou vai dar os pontos ou vão anular as questões 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1877880 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 23:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO      Na Prova de Encarregado de Obras, observar com atenção a questão de número 25 
com o enunciado: 
     São EPI`s para proteção de corpo inteiro, sendo que a terceira alínea descreve " III - 
vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos.", observa-se 
com clareza que roupa condutiva não vai me proteger, ao contrário, ocorrerá um grande 
choque no individuo. Cinto de segurança realmente não é proteção de corpo inteiro, ficando 
as alíneas I e IV como resposta, sendo que não há esta opção entre as letras A,B,C ou D. 
     Peço deferimento. Desde já agradeço. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1877880/3443
8fa83028b9dc9f9abc8d006caf4a.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
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contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1882422 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 09:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão número 05 com erro de português na palavra 'casa', deveria ser 'casas'. Causando 
dúvidas se seria parte do questionamento da prova. 
 "V-__________ horas que as casa da rua estavam sem energia por causa da forte chuva." 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1882422/3af1
7e548640931a53c36d26243147e1.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1878754 

CARGO Pedreiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 13:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No item II, as luvas de borracha protegem as mãos do pedreiro contra fricção, por exemplo, 
no uso de marreta e contaminação química causada por cimento e cal. De acordo com este 
site: https://www.prometalepis.com.br/blog/101-luva-nitrilica-quando-utilizar/ , podem ser 
encontradas luvas nitrílicas no mercado de epis com aprovações para riscos químicos, 
biológicos, abrasivos e escoriantes. Portanto, mesmo que seja somente por proteção 
bacteriológica, as luvas de borracha protegem as mãos do pedreiro nos casos citados. 
 
No item III, eu interpretei , no dia da prova, que o "de plástico ou metálico" se referia aos 
materiais. Leve em consideração que na redação do item, é utilizado o plural na palavra 
"materiais" e não o singular. Também que se for entendido "...podendo ser (os materiais) de 
plástico ou metálico." não há concordância, diferente de "...podendo ser (o material(que cai)) 
de plástico ou metálico.". Se for entendido "os materiais" antes do "ser" necessitaria de 
mudança no verbo. Analise se realmente é possível a interpretação no singular(o material). 
Olhe o anexo, se não se tratar do caso de ambiguidade na oração reduzida, então 
desconsidere a imagem. 
Fonte:http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-
presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf . Página 66. 
 
Além disso, pelo que vi, os capacetes de pedreiro são de plástico e não metálicos(feitos de 
basicamente metal). Fonte: 
https://www.google.com/search?q=capacete+metalico+de+pedreiro&tbm=isch&ved=2ahUKE
wid0djghsznAhXOFLkGHYd5DSMQ2-
cCegQIABAA&oq=capacete+metalico+de+pedreiro&gs_l=img.3...20460.22588..22804...0.0..
1.330.1398.8j3j0j1......0....1..gws-wiz-
img.......35i39j0i8i30j0i30.EorkMyk9w3g&ei=qvRDXp3UPM6p5OUPh_O1mAI&bih=785&biw=
1375&safe=off 
 
Peço que os pontos sejam analisados, para que a questão seja revista. Pelo menos o 
gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1878754/f66a
1a11664f92e08c097c5e54002906.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
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Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1878754 

CARGO Pedreiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 16:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No item II, está para colocar os tijolos ou blocos no chão ao lado de cada um dos 
escantilhões. De acordo com o item I, pode ser entendido que são dois escantilhões, um de 
cada lado da hipotética futura parede. Então, pode ser interpretado que são dois montes de 
tijolos ou blocos separados, um de cada lado. Se for assim, há um vão contém tijolos ou 
blocos em que, se a parede hipotética  a ser construída for larga e os montes estiverem 
dispostos de uma forma dispersa entre si, o pedreiro em questão não terá tijolos ou blocos 
de forma tao acessível quanto ele poderia ter se os tijolos ou blocos estiverem perto dele 
como no link, por exemplo(coloque no minuto 3:50 até 4:48, se tu quiseres): 
https://youtu.be/ZS1mVFq2f-4 . Desculpa se tu ouvires algo indecente. 
 
Se se tratar de alvenaria estrutural e a parede for consideravelmente longa ficará mais 
evidente a distância em comparação a uma parede menor de vedação, considerando os 
montes de blocos separados dispostos perto dos escantilhões de forma parecida a um caso 
de vedação, mas com mais blocos por se tratar de uma parede maior. 
 
Olhe a representação no anexo. 
 
Leve em consideração que no enunciado da questão está digitado "Sobre os alguns 
primeiros passos da alvenaria..." e que essa frase possuí certa abrangência. 
 
Peço que analise o recurso e , se aceito, mudança de gabarito. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1878754/486b
90aa7339a9e7f573d9cb784e6307.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841842 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 10:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prova 03(Auxiliar Administrativo) 
Questão 27 
Enunciado: No Microsoft Word 2007,o atalho para "abrir um documento" é o: 
Alternativa marcada como certa de acordo com o gabarito preliminar: A)Ctrl+O 
Correta,Ctrl+O é para abrir NOVO DOCUMENTO. 
Porém,Ctrl+A é para abrir DOCUMENTO,um já existente. 
Assim,existem duas respostas corretas nessa questão,já que o enunciado não especifica se 
é um documento novo ou já existente. 
Agradeço, e espero que esse recurso seja deferido. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA 27) No Microsoft Word 2007, o atalho para “abrir um documento” é o: 
 
Indeferido a pergunta da questão e para abrir um documento, o CTRL + A, irá abrir a caixa de 
seleção para que seja selecionado o arquivo que deseja abrir. 
 
Mas já o CTRL + O irá abrir um documento no word 2007. 
 
Permanece a resposta do gabarito preliminar. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847431 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 10:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As contas não batem com as respostas . 
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PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido 
 
98 x 39,90 = R$ 3.910,20 
 
permanece a resposta do gabarito preliminar 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841274 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 14:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 27 diz o seguinte  no microsoft word 2007 qual o atalho para abrir um documento 
na apostila de estudo diz que é Ctrl+A e no gabarito diz que a resposta correta é Ctrl+O 
sendo que a mesma está errada... 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1841274/517d
f0e8658c50a6f2e153c774deaf9f.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA quando aperta CTRL + A, abre uma caixa de seleção para escolher o arquivo para o usuário 
abrir, más já o CTRL + O abre um documento novo.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841274 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 15:00 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 27 errada sendo que a alternativa correta seria ctrl +a e n +o 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 27 diz o seguinte  no microsoft word 2007 qual o atalho para abrir um documento 
na apostila de estudo diz que é Ctrl+A e no gabarito diz que a resposta correta é Ctrl+O 
sendo que a mesma está errada... 

PEDIDO Correção do gabarito  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1841274/9782
270e161d33313562779890e4866a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido 
 
quando aperta CTRL + A, abre uma caixa de seleção para escolher o arquivo para o usuário 
abrir, más já o CTRL + O abre um documento novo.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841905 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 13:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Estou solicitando o recurso, mediante o ocorrido no local onde foi aplicada a minha  prova 
(CETEPE) sala 01. 
Todos sabemos que os portões fechariam as 08:30 da manhã após o fechamento um louco 
juntamente com outras pessoas que não sei pois não fomos autorizados a levantar da 
cadeira muito menps sair da sala sai da sala para ver esmurrou o portão com vários socos e 
gritando palavras torpes ameaçava que iria arrombar o portão , não tinha policiais no local 
demorou para chegar , e todos na sala ficamos acoados e com muito medo , mediante os 
fatos menos de 5 minutos após , a prova é entregue a nós , COMO REALIZAR UMA PROVA 
CONCENTRADA APÓS O OCORRIDO, o medo era tanto que enquanto não cheguei em 
casa não consegui relaxar . 
Após o ocorrido com muito medo eu estava e amedrontada, passei mais de meia hora para 
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conseguir voltar ao raciocínio e concentração motivo esse que me prejudicou na resposta de 
muitas perguntas, ao pensar que na questão de número 26 eu estava confundindo uma HD 
com uma FONTE e respondi com pressa sem me concentrar pois não via a hora de sair 
daquele lugar de tanto medo . Em muitas questões minha vista até embaraçava de tão 
nervosa coração acelerado , me senti extremamente prejudicada e incapaz pelo fato , a 
mulher participante também do concurso que estava sentada atrás de mim manifestou um 
grau de ansiedade tremenda e a todo momento respirava profundamente mostrando seu 
medo assim como eu , os demais juntamente com a responsável por nos entregar a prova . 
Muito amedrontante.Na hora que sai de lá se tivesse como teria entrado em contato com 
vocêis. Por favor aguardando uma apuração dos fatos .Desde já grata. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842419 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 17:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde ,tudo bem ?  EU Eliane,gostaria que vocês reavessem a questão número 19, pois 
o resultado dessa questão não deu exato, aproximou do resultado. Gostaria de saber se 
anularão a questão ou se haverá a recontagem da pontuação , obrigada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
Questão já se encontrava anulada no gabarito preliminar.  
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842419 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 17:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde, sou Eliane e gostaria que vocês reavessem a questão 19 , pois a resposta não 
deu exata, deu aproximadamente. Gostaria de saber se vocês anularam a questão ou fará a 
recontagem dos pontos. Obrigada ! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1842419/3f2f6
4344519fbf7371a007cbfd41e99.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Sim a questão foi anulada 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1881486 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 07:42 

DESCRIÇÃO FATOS Questão  14 está a letra da resposta  fora da figura  

FUNDAMENTAÇÃO Questão  14 a letra da resposta  está  fora da figura 

PEDIDO Pessoa anulação  da questão  14 que a letra  está fora da figura  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido, questão anulada 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1881486 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 10:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Duas letras da respostas na mesma figura  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
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provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1881486 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 10:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Duas letras da respostas na mesma figura  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1881486 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 08:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prova 2 QUESTÃO  14 a letra da resposta  está fora da figura  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso deferido, questão anulada 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848800 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 08:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito anulação da questão, de numero 27 visto que no word 2007 o atalho CTRL A abre 
um documento já existente, enquanto o CTRL O abre um novo documento. 
 
No tópico da questão 27 dizia o seguinte: "atalho para abrir um documento". 
Em momento algum disse ser um novo documento, abrindo assim margem para dupla 
interpretação. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido, as Teclas CTRL + A, abre a janela para poder escolher um arquivo que 
deseja abrir.  
 
Já o CTRL + O abre um documento. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841964 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 15:40 

DESCRIÇÃO FATOS Questão com resultado errado. 

FUNDAMENTAÇÃO Cargo auxiliar de produção. Questão número 19 com resultado errado as respostas 
encontradas pelos candidatos não batia com a da prova.  

PEDIDO Anulação da questão.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do Mérito, questão anulada no gabarito preliminar. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841964 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 15:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta da questão 19 de matemática estava dando o resultado errado.A prova era do 
cargo de auxiliar de produção.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do Mérito, questão anulada no gabarito preliminar. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841964 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Figuras diferentes marquei c é a que consta diferente pois a A B e C sao iguai vocês 
colocaram B como certa mais a C que esta correta  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1885187 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 19:57 

DESCRIÇÃO FATOS MAL ORGANIZADO, IMPEDIMENTO DA ENTRADA DOS CANDITADOS NO LOCAL 
INDICADO, FECHAMENTO DO PORTÃO ANTES DO HORÁRIO. 

FUNDAMENTAÇÃO O PORTÃO DEVERIA SE ENCONTRAR ABERTO ATÉ 15 MINUTOS ANTES DO INÍCIO 
MARCADO DA PROVA. A PROVA MARCADA PARA AS 9:00 DA MANHÃ O PORTÃO 
DEVERIA ESTAR ABERTO ATÉ AS 8:45, ONDE O MESMO FOI FECHADO AS 8:25 
IMPEDINDO A ENTRADA DOS DEMAIS CANDIDATOS. BASEADO NO EDITAL 
CLÁUSULA 4.7.2. 

PEDIDO Com afirmação no edital cláusula 4.7.2 onde não foi cumprida em nenhum local das provas, o 
concurso deve ser cancelado e pelo alto número de B.O registrado por candidatos impedidos 
de entrar e realizar a prova. Onde ninguém da organização estava preocupado em conferir no 
edital. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
3. DO CONCURSO PÚBLICO 
 
b) Duração da Prova: 3 (Três) horas; Os Portões dos locais de aplicação das Provas escritas 
fecharão 30 minutos antes do início. 
 
4.1.2. Horário e local: A confirmar em até 10 (Dez) dias após o término da inscrição. A 
divulgação se dará no quadro de avisos da EMOP - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS E SERVIÇOS, nos endereços eletrônicos www.emopdivinopolis.com.br e 
www.asectta.com.br responsabilizando-se o candidato por buscar esta informação. 
 
4.7.2. Os Portões dos locais que ocorrerão as Provas Objetivas fecharão 30 (trinta) minutos 
antes do início das provas, sob nenhum pretexto será admitida a entrada do candidato após 
este horário. 
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
o edital foi seguido à risca 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
Edital Consolidado publicado dia 24/01/2020 
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados, de abertura e consolidado (após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/59e5
b7d5e358796703ef949660b84780.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
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Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/6115
799285115a1b9204881b0d282a05.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
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provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
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adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:07 

DESCRIÇÃO FATOS Incompatibilidade com o conteúdo programático do edital 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Anulação da questão 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/f685
55ea99e10eb3c7d54d299f5bf6ca.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
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consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
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freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/c930
699bb0f74758122e84310b7f6840.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
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concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
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convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/424e
0f37fe8c46cf8d524d333b587728.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
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Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/760a
8a49865bfc891126865502d6d3b6.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
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provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
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adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/a8c2
0d9720108e1a1dab9378a0b7cf65.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/c0c5
bc8ed5d5a7ea17dbdd695d45a373.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/4b68
6cce3d242ffa5a118b59d69ced32.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/6d9e
de0cc9920f2ec5d59de5cd7905f5.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

 
 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/2cdf
ae8ccb3eb50731436a88b35e3509.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
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Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/7d39
5a6cf834f133c0692e2735770b70.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
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Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1866769 

CARGO Motorista veículo leve 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 18:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Conteúdo incompatível com o conteúdo do edital. O cargo "Motorista de veículo leve", é nível 
elementar como consta em todos os editais publicados,de abertura e consolidado(após as 
duas retificações publicadas). Segue em anexo o conteúdo previsto para a prova objetiva do 
nível elementar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1866769/4387
2d0e85ab96ffa65a2c9b96a70267.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas 
convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: 
funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: 
tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel 
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, 
freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e 
reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças 
de carros e caminhões. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas 
do cargo pleiteado. 
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Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842325 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 09:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A pergunta de numero 19 da prova 2 de matematica a resposta certa nao constava nas 
opções de respostas  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado bom dia,  
 
O Gabarito preliminar até o momento não foi publicado 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1856489 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 18:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão  19 não tem a alternativa correta a resposta correta seria  
455.60  e as alternativas   
A)455.90 
B)426.00 
C)556.70  
D)522.45  
Não tem  a alternativa  correta que seria 455.60 como vai faser 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão ja anulada, conforme publicação do Gabarito preliminar 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1856489 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 18:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questão a alternativa correta  seria a C queria a explicação  pq e a A 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845229 

CARGO Técnico Segurança do Trabalho 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 23:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O processo de formaçao da palavra jeitoso é o mesmo q o de aguardente e o de cantoria. A 
separação com procede bem a fonética. O certo é letra c. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845229 

CARGO Técnico Segurança do Trabalho 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 23:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A cat online ainda não está em vigor sendo prevista para 06/2020 conforme o e-social 
portanto as empresas utilização as vias emitidas e q não cai direto no INSS. A respista certa 
é a letra c. A cat Inicial por tanto é sim emitida n9 falecimento pois não Se Pode fazer uma 
cat de continuidade em caso de falecimento. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846768 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 08:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 9 se encontra com duas respostas erradas, visto que a alternativa C 
também está incorreta, pois segundo os sites Dicio e Priberam o diminutivo da palavra casa 
é "casinha" e não "casebre", que é usada para se referir a uma casa humilde, sem conforto, 
em construção, etc. 
Portanto venho pedir o anulamento da questão número 9. 
 
Sites usados como referência: 
https://www.dicio.com.br/casinha/ 
https://dicionario.priberam.org/casinha 
https://www.dicio.com.br/casebre/ 
https://dicionario.priberam.org/casebre  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846768 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 08:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho pedir que a questão 13 seja anulada porque a alternativa "D" se encontra com um 
erro de digitação (falta de espaço ao representar o conjunto "A" e o sinal de união), o que 
atrapalhou o entendimento correto da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846768 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 08:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho pedir que se anule a questão número 14, visto que a mesma se encontra com um 
erro muito grande de formatação. As alternativas "C" e "D" ficaram abaixo da terceira figura,  
o que provocou uma confusão na hora de assinalar a alternativa correta, que era justamente 
a terceira figura. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1870491 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 20:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Acredito que a questão 29 está em ambiguidade, entre a alternativa letra C 
(Desempenadeira Lisa) e letra D (Talhadeira).  
 Para explicar vou abordar o enunciado da questão, para que possamos esclarecer da 
melhor forma. 
 
      Enunciado - Podem ser de diferentes tipos, sendo usadas para retirar excesso de 
massa em paredes ou pisos, regularizar superfícies e prepará-las para os acabamentos . A 
mais utilizada é:  
      
A) Colher meia cana 
B) Brocha 
C)Desempenadeira lisa 
D)Talhadeira 
 
      De acordo com a questão tanto desempenadeiras podem ser de vários tipos, quanto 
as talhadeiras, sendo que existem talhadeiras para serviço manual, possuindo vários 
tamanhos e espessura como também existem talhadeiras específicas para ferramentas 
automatizadas que auxiliam em obras, como é o caso de furadeiras e marteletes (conforme 
sites citados como referência) 
 
      Como enunciado não abordou qual seria a condição em que se encontra a massa, se 
está  “dura” ou  “mole”, podemos deduzir a questão como possuindo dupla resposta, pois 
as talhadeiras também podem retirar excesso de massa das paredes e dos pisos em seu 
estado sólido (sendo que a Desempenadeira Lisa somente em seu estado maleável) 
       
      Ambas as alternativas, são comuns e muito utilizadas para preparar acabamentos e 
regularizar as superfícies disformes. 
 
       Para esclarecer melhor por favor, acessem os videos que deixarei nos links abaixo: 
 
        Video 1 - Canal (DICAS DE PINTURA) Demonstra como regularizar uma parede 
com o intuito de prepará-la para acabamento através de uma talhadeira específica para 
furadeira elétrica. 
        (https://www.youtube.com/watch?v=uADRT9BPc_g) 
        
       Video 2 - Canal (MARILUCI CARVALHAL) Demonstra como regularizar o piso através 
de uma talhadeira manual, com o intuito de prepará-lo para acabamento. 
       (https://www.youtube.com/watch?v=WS5GiB3tRFs) 
 
      Links de referência: 
 
      Talhadeiras Manuais 
      Site - Ferramentas Sr. São Romão 
(http://www.saoromao.com.br/?categoria=talhadeiras&lang=pb) 
 
      Talhadeira Específica 
      Site - FG Ferramentas Gerais (https://www.fg.com.br/talhadeira-para-martelete-
25x280mm-encaixe-sds-max---dewalt/p) 
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     Peço desculpas por não encontrar conteúdo específico em sites que abordam o 
assunto de maneira didática, sendo assim acabei recorrendo a videos e sites de vendas, 
entretanto acredito que abordei com precisão o tema da  questão. 
 
   Desde já agradeço pela atenção! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1870491/cf49
bd8d33f2bf4706a0778a6a2afe06.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1869451 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 19:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão deixa confuso o que está sendo cobrado, no enunciado ela deixa claro que seja 
assinalado um adjetivo comparativo nas partes que estão destacadas, fica subentendido 
então que não deve se considerar a frase toda. O gabarito marca como correta a alternativa 
"A"(muito mais bonito), trecho este que por si só não expressa uma comparação, pelo 
contrário, expressa uma ideia superlativa. Segundo o site "soportugues" 
(<https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf39.php>) "O superlativo absoluto 
analítico é expresso por meio dos advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, etc., 
antepostos ao adjetivo." 
Dessa forma, a alternativa correta seria a letra "C"(a mais desafinada), trecho que por si só 
expressa comparação já que da a ideia de que entre outras pessoas ela seria a mais 
desafinada, expressando claramente comparação com outras pessoas.  
Com isso, peço a correção do gabarito ou a anulação da questão por possuir um enunciado 
confuso, se fosse para considerar a frase toda, o gabarito estaria correto, porém ele deixa 
claro que deve-se analisar apenas a parta que está destacada (grifada). Obrigado! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842157 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 16:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 25 da prova de encarregado de obras, o gabarito oficial fala q a questão correta 
é letra b)Apenas as afirmativas, I, III, e IV estão corretas  
 
No enunciado pede-se: são EPI's para proteção do CORPO INTEIRO 
 
Na primeira afirmação fala-se  
I - macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade 
proveniente de operações com uso de água   
 
Essa afirmação está incorreta , pois o enunciado pede EPI's para proteção do corpo inteiro , 
ou seja proteção para cabeça, troco e membros ( superiores e inferiores) 
E na afirmação I não consta proteção para cabeça assim fazendo com q essa afirmação seja 
falsa  
 
 
Obs: segue o link onde fala que o corpo humado é dividido em 3 partes ( cabeça, troco e 
membros(inferiores e superiores) 
 
https://www.todamateria.com.br/membros-do-corpo-humano/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1842157/8373
4751509e659253b76cd9dbfc67d7.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842157 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 17:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 28 da prova de encarregado.  
O enunciado fala: Planta é um projeto que representado no papel, indica o que se vai 
construir numa obra. Também chamada de planta baixa é o projeto de que se faz uso longo 
na locação da obra, é através dela que se obtém as distâncias que serão marcadas no 
gabarito dos vãos dos cômodos. A planta expõe: 
 
A resposta do gabarito divulgado é letra d) todas as afirmações estão corretas  
 
Mas Na afirmação III - piso com localização de aparelhos sanitários, pias, lavadeiras e 
conforme e MOVEIS 
 
Essa afirmação é falsa, pois MOVEIS não fazem parte, e nem sao representado  na planta 
baixa  
 
Tornando assim a resposta do gabarito incorreta  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1842157/2c77
2dcfe0f0db3226a40cc27bfefa31.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855125 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 07:51 

DESCRIÇÃO FATOS De acordo com a correção do gabarito preliminar, a questão de número 25 está equivocada. 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria que a questão de número 25 da prova do concurso do emop para a vaga de 
encarregado seja revista, pois, acredito que tenha havido um equívoco em sua correção. 
Desde já agradeço a atenção. 

PEDIDO Gostaria que fosse revista a questão de número 25 da prova de encarregado de obras. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841326 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 17:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na minha prova, colocaram as duas letras C e D na mesma figura, isso me confundiu para a 
resposta certa. Coloquei a resposta na letra D, porém a mesma letra se encontrava de baixo 
da figura certa, que seria a letra C. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1841326/7294
f9a5a63322e156046d2b0a99dece.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferida, questão anulada 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848831 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 14:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nesta questão foi dada a sequencia BB CC DD ff gg hh JJ , ------, ----- ,sendo omitido da 
sequencia o "a, e, i, " sendo assim o mm também deverá ser omitido desta sequência logica. 
E todas as alternativas contém como resposta o mm ou MM.  
Conferi esta questão com um professor de raciocínio logico e a sequencia seria (AA) BB CC 
DD (EE) ff gg hh (II) JJ KK LL (MM) nn oo . As letras entre parênteses devem ser omitidas da 
sequencia. Sendo assim o mm deve ser omitido da sequencia. 
Não cabendo como resposta nenhuma das alternativas apresentadas na questão. 
 
A sequência correta é LL, nn, oo. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido 
 
A sequência não tem vogais somente consoantes  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 
  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844373 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 10:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Acredito que a questão nº 12 ficou ambígua, com duas possíveis respostas corretas. A 
questão menciona a foz de um rio, onde o encontro com o mar formaria uma forma afunilada 
a partir da costa. Tanto um Delta quanto um Estuário podem ter essa forma, inclusive, o 
próprio rio Amazonas apresenta em sua foz trechos de Delta e Estuário. Mais detalhes na 
questão seriam necessários para determinar com certeza se a resposta seria Delta ou 
Estuário. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855749 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 19:10 

DESCRIÇÃO FATOS o concurso ocorreu de forma totalmente inaceitável: pessoas portando celulares e relógios 
dentro do local de prova. Dúvidas sobre o que colocar no espaço onde estava escrito o 
numero de prova, causando muita conversa entre aplicadores e pessoal da coordenação 
comprometendo o desempenho dos candidatos para com a realização da prova.  

FUNDAMENTAÇÃO Analisar a retificação do concurso que se  segue anexa. Marquei a questão para poder 
enviar, mas meu recurso é para anulação do concurso. 

PEDIDO Boa noite! 
Meu pedido é de anulação do concurso diante de todos os motivos relatados acima e, o pior 
foi a retificação do edital colocando como conteúdo da prova a disciplina de matemática, 
levando o candidato à "perder o tempo" de estudo, uma vez que não se cobrou nenhuma 
questão de matemática na prova. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que concerne a questões 
relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não seja estranho ao 
concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 
 
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 
 
De acordo com o Edital  
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ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 
 
CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de 
Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, 
Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; 
Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego 
dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); emprego 
dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal 
e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da 
oração), períodos simples e composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado. 
 
ATUALIDADES: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil. 
 
Considerando a 2º Retificação publicada no dia 23/10/2019 e considerando o Edital 
Consolidado, considerando o Edital Consolidado com todas as alterações publicado dia 
24/12/2019.  
 
O candidato estava Ciente das alterações e correções que constava no edital.  
 
Item do edital.  
 
4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

  



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1858849 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 20:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão interpretativa. 
SÃO EPI's PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO.... 
 
Afirmativa I - macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 
umidade proveniente de operações com uso de água. 
OBSERVAÇÃO: Pela afirmação exposta, o macacão não protege a cabeça como os olhos, 
nariz, etc. Dessa maneira NÃO protege o corpo inteiro, sendo uma afirmativa falsa. 
 
Afirmativa II - Cinturão de segurança com dispositivos trava queda para proteção do usuário 
contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. 
OBSERVAÇÃO: Pela afirmação exposta, o cinturão protege o corpo inteiro contra uma 
possível queda. Dessa maneira protege o corpo inteiro, sendo uma afirmativa verdadeira. 
 
Afirmativa III e IV - Verdadeiras conforme gabarito. 
 
Sendo assim a letra correta seria a letra "C" 
 
Favor reavaliar a questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844216 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 21:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 27 prova auxiliar administrativo , consta gabarito resposta A. A resposta correta é a 
B. Considerando que no World 2007 o atalho para abrir um documento é  Ctrl + A . Ctrl + O 
é para abrir um novo documento no word 2010. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1844216/2464
125010ecb791450d9b4b2b24ac05.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA 27) No Microsoft Word 2007, o atalho para “abrir um documento” é o: 
 
Indeferido a pergunta da questão e para abrir um documento, o CTRL + A, irá abrir a caixa de 
seleção para que seja selecionado o arquivo que deseja abrir. 
 
Mas já o CTRL + O irá abrir um documento no word 2007. 
 
Permanece a resposta do gabarito preliminar. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1875090 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 19:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO ANULAÇÃO da questão de número 19, pois os resultados contidos não correspondem com 
o resultado certo da questão. sendo este RS 455,60, sendo este o valor gasto na compra da 
dona Helena. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/1875090/365f
cf2d47dccd40be8dd051d84871ab.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, questão já se encontra anulada no gabarito 
preliminar.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1860746 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 09:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O resultado da questão  não estava  condisendo com  as respostas indicada na folha.. 
    Não  tinha a resposta  entre as opções citadas 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado bom dia,  
 
O Gabarito preliminar até o momento não foi publicado 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1860746 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 09:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão  podendo ter duas questões  corrente...  
     Letra A é letra C 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado bom dia,  
 
O Gabarito preliminar até o momento não foi publicado 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1843118 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 15:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 19 não tinha a resposta certa, fui orientada pelo ficar de sala a marcar a resposta 
que se aproximava da resposta certa. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do Mérito, questão anulada no gabarito preliminar. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1857710 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 16:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Eu gostaria de saber como se dava o resultado dessa questão , caso contrário deve ser feita 
a anulação , pois seu enunciado não está claro pra formular uma resposta correta , pra mim 
a opção A e B estão corretas !  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

 

 

 

 

 
 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

EMOP Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 
  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848437 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 16:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gabarito da prova  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844228 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 10:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O valor final não tinha entre as opções de escolha, tinha valor aproximado mais o valor exato 
não,  valor era 455,60 e não tava entre as opções v 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O Gabarito Preliminar será publicado hoje até as 18hs 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844228 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 23:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão não tinha alternativa exata, não tinha entre as alternativas o resultado da soma 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada conforme publicado no gabarito preliminar,  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848280 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 13:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 18) O atual * ministro do Ministério de Minas e Energia do governo Bolsonaro é: 
(* Até o dia 27/01/2020, data em que foi elaborada a prova) 
 
A) Bento Costa Lima 
B) Marcelo Álvaro Antônio. 
C) Gustavo Canuto. 
D) Jorge Oliveira 
 
Resposta - NENHUMA DAS OPÇÕES ESTÃO CORRETAS. - QUESTÃO NULA  
 
JUSTIFICAÇÃO DO RECURSO DESTA QUESTÃO: O Ministro do Ministério de Minas e 
Energia do governo do Bolsonaro não é conhecido como Bento Costa Lima e sim como 
Ministro Bento Albuquerque mesmo seu nome de batismo completo seja Bento Costa Lima 
de Albuquerque.   
Em todos os sites oficiais do governo federal o Ministro é identificado pelo seu primeiro nome 
e último sobrenome  (regras gramaticais e da Redação Oficial)  
Portanto,  não pode ser considerado correta a primeira opção, pois, a mesma suprimiu seu 
último sobrenome desconfigurando o nome conhecido e divulgado oficialmente do Sr. 
Ministro de Minas e Energia. Esta omissão invalidada a questão. 
 
Esta questão é nula!!!  
 
Veja um trecho do site oficial  
 
"O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje, 11, do lançamento do 
Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029) no Ministério de Minas e Energia 
(MME). Segundo o documento, os investimentos em infraestrutura energética para suprir a 
expansão necessária até 2029 podem alcançar R$ 2,3 trilhões. Do total dos investimentos, 
77,4% serão absorvidos pelo setor petróleo e gás. Já a área de geração e transmissão de 
energia elétrica representará 19,6%, incluindo geração distribuída. 3% serão destinados ao 
aumento da oferta de biocombustíveis.  
(...)". 
 
Link: http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-
/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/ministro-bento-albuquerque-lanca-o-plano-decenal-
de-expansao-de-energia-2029-pde-202-1 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido a questão 18 tem a seguinte redação.  
 
O atual* ministro do Ministério de Minas e Energia do governo Bolsonaro é: 
 
O nome Completo do Sr Ministro é Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. 
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847221 

CARGO Auxiliar de produção 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 18:45 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questão não tinha nenhuma opção certa para ser marcada no gabarito, deixei a minha 
em branco por esse motivo, ela deveria ser eliminada. Obrigada 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada conforme Gabarito preliminar  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1867089 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 20:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO ALTERNATIVA C é uma afirmação   concreta   dos  direitos de cidadania plena, como 
salienta  Rocha  (2007,  p.  46),  “a  realização  dos  direitos  no  papel  nada  
significa: o  que  se  grafa  em  papel  ou  arquivos  eletrônicos  como  texto  de  lei  
são  apenas idéias  para  padrões  de  comportamento.”  Ou  seja,  “é  preciso  ter  
consciência  de que  somente  a  ação  humana,  social,  modifica  a  realidade  em  
todos  os  seus aspectos.”  Afinal nao somente a igualdade perante a lei mas o respeito 
aos valores individuais compreendem uma cidadania plena. Questão é passível de dupla 
interpretação. 
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PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1867089 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 21:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Pergunta com duplicidade de sentido, sendo que a ripa também  serve para distribuir o peso 
do telhado. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com argumentação 
idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou nota constante das 
provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do item 6.2 deste 
Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Reposta do Recursos. 

Prova Ampliada do Candidato em questão, devido a sua formatação ocasionou o erro, deferido questão anulada.   

 

EDITAL Concurso Público - 001/2019 

INSCRIÇÃO 1878754 

CARGO Pedreiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 12/02/2020 às 16h 05min 

PEDIDO  

DESCRIÇÃO FATOS  

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DESCRIÇÃO No item II, está para colocar os tijolos ou blocos no chão ao lado de cada um dos 
escantilhões. De acordo com o item I, pode ser entendido que são dois escantilhões, 
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um de cada lado da hipotética futura parede. Então, pode ser interpretado que são 
dois montes de tijolos ou blocos separados, um de cada lado. Se for assim, há um vão 
contém tijolos ou blocos em que, se a parede hipotética  a ser construída for larga e 
os montes estiverem dispostos de uma forma dispersa entre si, o pedreiro em questão 
não terá tijolos ou blocos de forma tao acessível quanto ele poderia ter se os tijolos 
ou blocos estiverem perto dele como no link, por exemplo(coloque no minuto 3:50 
até 4:48, se tu quiseres): https://youtu.be/ZS1mVFq2f-4 . Desculpa se tu ouvires algo 
indecente. 
 
Se se tratar de alvenaria estrutural e a parede for consideravelmente longa ficará mais 
evidente a distância em comparação a uma parede menor de vedação, considerando 
os montes de blocos separados dispostos perto dos escantilhões de forma parecida a 
um caso de vedação, mas com mais blocos por se tratar de uma parede maior. 
 
Olhe a representação no anexo. 
 
Leve em consideração que no enunciado da questão está digitado "Sobre os alguns 
primeiros passos da alvenaria..." e que essa frase possuí certa abrangência. 
 
Peço que analise o recurso e , se aceito, mudança de gabarito. 
 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/187
8754/486b90aa7339a9e7f573d9cb784e6307.png 

RESPOSTA INDEFERIDO: Passo a passo da elevação da alvenaria 
1. Com as ferramentas e os materiais em mãos, comece o trabalho colocando 
os escantilhões ou gabaritos de altura nos locais onde ficam os limites da 
parede que você vai erguer. 
2. Ainda sem argamassa, coloque tijolos ou blocos no chão, ao lado de cada 
um dos 
escantilhões. 
3. Amarre uma linha em um dos escantilhões e estique-a até o outro, 
exatamente acima dos tijolos ou blocos. Ela deve estar bem esticada para 
permitir que você veja se os tijolos ou blocos estão na mesma altura (ou seja, 
alinhados). Essa linha também marcará a altura da primeira fiada de tijolos ou 
blocos. 
4. Prepare a argamassa de assentamento (conforme visto na p. 40), em 
quantidade suficiente para o trabalho que você fará na próxima hora. 
5. Levante um tijolo ou bloco e, usando sua colher de pedreiro, coloque uma 
camada de argamassa no local onde ele será assentado. A camada de 
argamassa deve ficar espalhada no chão, de modo a cobrir toda a extensão 
do bloco ou tijolo, e deve ter cerca de 1 cm. Coloque o tijolo ou bloco sobre a 
argamassa sem apertar. 
6. Com um prumo, verifique se o tijolo ou bloco está alinhado na vertical. 
7. Siga o mesmo procedimento para o tijolo ou bloco seguinte, até alcançar o 
outro lado da parede. Para unir um tijolo ou bloco ao seguinte, aplique 
argamassa também entre eles. 
8. Depois de assentar cada tijolo ou bloco, retire o excesso de argamassa 
com a colher de pedreiro, procurando deixar a parede o mais uniforme 
possível. 
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9. Também é importante que, a cada tijolo ou bloco colocado, você verifique o 
alinhamento vertical e horizontal da parede que está construindo: 
a) use o prumo para verificar o alinhamento vertical, e a linha mestra e o 
escantilhão para o alinhamento horizontal; 
b) caso um tijolo ou bloco fique um pouco mais alto, use um macete de 
borracha para nivelar a altura, seguindo sempre a linha que foi colocada entre 
os escantilhões. 
10. Terminada a primeira fiada, use o nível para verificar, mais uma vez, se o 
alinhamento 
horizontal está adequado. 
 

STATUS Lido 

 

EDITAL Concurso Público - 001/2019 

INSCRIÇÃO 1858849 

CARGO Encarregado 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/02/2020 às 20h 51min 

PEDIDO  

DESCRIÇÃO FATOS  

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DESCRIÇÃO Questão interpretativa. 
SÃO EPI's PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO.... 
 
Afirmativa I - macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores 
contra umidade proveniente de operações com uso de água. 
OBSERVAÇÃO: Pela afirmação exposta, o macacão não protege a cabeça como os 
olhos, nariz, etc. Dessa maneira NÃO protege o corpo inteiro, sendo uma afirmativa 
falsa. 
 
Afirmativa II - Cinturão de segurança com dispositivos trava queda para proteção do 
usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. 
OBSERVAÇÃO: Pela afirmação exposta, o cinturão protege o corpo inteiro contra uma 
possível queda. Dessa maneira protege o corpo inteiro, sendo uma afirmativa 
verdadeira. 
 
Afirmativa III e IV - Verdadeiras conforme gabarito. 
 
Sendo assim a letra correta seria a letra "C" 
 
Favor reavaliar a questão. 
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ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA INDEFERIDO: A NR 06 ESTABELECE: 

H - EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO 

H.1 - Macacão 

a) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 

agentes térmicos; 

b) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 

respingos de produtos químicos; 

c) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 

umidade proveniente de operações com uso de água. 

d) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade 

proveniente de precipitação pluviométrica. (Redação dada pela Portaria MTB 

870/2017) 

H.2 - Vestimenta de corpo inteiro 

a) vestimenta para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos 

químicos; 

b) vestimenta para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de 

operações com água; 

c) vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques 

elétricos. 

d) vestimenta para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de 

precipitação pluviométrica.(Redação dada pela Portaria MTB 870/2017) 

 

I - EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE 

NÍVEL 

I.1. CINTURÃO DE SEGURANÇA COM Dispositivo trava-queda 

a) cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do 

usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou 

horizontal. 

I.2. Cinturão DE SEGURANÇA COM TALABARTE 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portariamtb870_2017.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portariamtb870_2017.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portariamtb870_2017.htm
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a) cinturão de segurança COM TALABARTE para proteção do usuário 

contra riscos de queda em trabalhos em altura; 

b) cinturão de segurança COM TALABARTE para proteção do usuário 

contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura 

A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA 

A.1 - Capacete 

a) capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio; 

b) capacete para proteção contra choques elétricos; 

c) capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. 

A.2 - Capuz ou balaclava 

a) capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica; 

b) capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de 

produtos químicos; 

c) capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e 

escoriantes. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6_anexoI.htm#PROTEÇÃO_DO_CORPO_INTEIRO 
 

DE ACORDO COM A NORMA DESCRITA ACIMA, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO. 

 

STATUS Lido 
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DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 11/02/2020 às 08h 22min 

PEDIDO  

DESCRIÇÃO FATOS  

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DESCRIÇÃO A questão número 9 se encontra com duas respostas erradas, visto que a alternativa 
C também está incorreta, pois segundo os sites Dicio e Priberam o diminutivo da 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6_anexoI.htm#PROTEÇÃO_DO_CORPO_INTEIRO
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palavra casa é "casinha" e não "casebre", que é usada para se referir a uma casa 
humilde, sem conforto, em construção, etc. 
Portanto venho pedir o anulamento da questão número 9. 
 
Sites usados como referência: 
https://www.dicio.com.br/casinha/ 
https://dicionario.priberam.org/casinha 
https://www.dicio.com.br/casebre/ 
https://dicionario.priberam.org/casebre  

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação 
lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada 
questão, caso contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com 
argumentação idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou 
nota constante das provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a 
data do item 6.2 deste Edital. 
 

Mesmo o candidato citando sites de dicionário, não foi pedido significado e sim o 

diminutivo. E o diminutivo de casa pode ser casebre, casinha, casita. Alguns 

diminutivos são irregulares (construídos com outros sufixos) como 

casa=casebre. Portanto mantém-se o gabarito preliminar. 
 

STATUS Indeferido 
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DESCRIÇÃO A questão número 9 se encontra com duas respostas erradas, visto que a alternativa 
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C também está incorreta, pois segundo os sites Dicio e Priberam o diminutivo da 
palavra casa é "casinha" e não "casebre", que é usada para se referir a uma casa 
humilde, sem conforto, em construção, etc. 
Portanto venho pedir o anulamento da questão número 9. 
 
Sites usados como referência: 
https://www.dicio.com.br/casinha/ 
https://dicionario.priberam.org/casinha 
https://www.dicio.com.br/casebre/ 
https://dicionario.priberam.org/casebre  

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA Recurso Indeferido sem Analise do Mérito  
 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação 
lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada 
questão, caso contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados com 
argumentação idêntica a outros recursos ou a impugnação de qualquer questão ou 
nota constante das provas fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a 
data do item 6.2 deste Edital. 
 

Mesmo o candidato citando sites de dicionário, não foi pedido significado e sim o 

diminutivo. E o diminutivo de casa pode ser casebre, casinha, casita. Alguns 

diminutivos são irregulares (construídos com outros sufixos) como 

casa=casebre. Portanto mantém-se o gabarito preliminar. 
 

STATUS Indeferido 
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DESCRIÇÃO A cat online ainda não está em vigor sendo prevista para 06/2020 conforme o e-social 
portanto as empresas utilização as vias emitidas e q não cai direto no INSS. A respista 
certa é a letra c. A cat Inicial por tanto é sim emitida n9 falecimento pois não Se Pode 
fazer uma cat de continuidade em caso de falecimento. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA INDEFERIDO:  o candidato não fez o recurso conforme pede o edital. Com 

embasamento e bibliografia, conforme o item 6.2.1. As petições de recurso 
deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, 

devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação 

lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente 
a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de pronto. 

 

Mas mesmo assim respondemos o questionamento do candidato. 

De acordo com o INSS, a CAT inicial irá se referir a acidente de trabalho 
típico, trajeto, doença profissional, do trabalho ou óbito imediato; a CAT de 

reabertura será utilizada para casos de afastamento por agravamento de 

lesão de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho; 
a CAT de comunicação de óbito, será emitida exclusivamente para casos de 

falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do 

trabalho, após o registro da CAT inicial. 
Para sua comodidade, o INSS permite o Registro da CAT de forma online, 

desde que preenchidos todos os campos obrigatórios. O sistema também 

permite gerar o formulário da CAT em branco para, em último caso, ser 

preenchido de forma manual. 
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-

trabalho-cat/ 

 
Inicial: É usada quando acontece o acidente de trabalho, doença 

ocupacional, acidente de trajeto (já que por força da Lei 8213/91 artigo 21 

letra “d” foi equiparado ao acidente de trabalho) ou acidente com Óbito: É 

preenchida em caso de falecimento desde que, o falecimento tenha ligação 
com acidente de trabalho ou doença que tenha ligação com o trabalho ou 

atividade exercida. Só vale para casos de óbito que ocorreram após o 

preenchimento da CAT inicial.  
 

Portanto, mantém-se inalterado o gabarito.  

STATUS Lido 
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https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/
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PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DESCRIÇÃO  Acredito que a questão 29 está em ambiguidade, entre a alternativa letra C 
(Desempenadeira Lisa) e letra D (Talhadeira).  
 Para explicar vou abordar o enunciado da questão, para que possamos esclarecer da 
melhor forma. 
 
      Enunciado - Podem ser de diferentes tipos, sendo usadas para retirar excesso 
de massa em paredes ou pisos, regularizar superfícies e prepará-las para os 
acabamentos . A mais utilizada é:  
      
A) Colher meia cana 
B) Brocha 
C)Desempenadeira lisa 
D)Talhadeira 
 
      De acordo com a questão tanto desempenadeiras podem ser de vários tipos, 
quanto as talhadeiras, sendo que existem talhadeiras para serviço manual, possuindo 
vários tamanhos e espessura como também existem talhadeiras específicas para 
ferramentas automatizadas que auxiliam em obras, como é o caso de furadeiras e 
marteletes (conforme sites citados como referência) 
 
      Como enunciado não abordou qual seria a condição em que se encontra a 
massa, se está  “dura” ou  “mole”, podemos deduzir a questão como possuindo 
dupla resposta, pois as talhadeiras também podem retirar excesso de massa das 
paredes e dos pisos em seu estado sólido (sendo que a Desempenadeira Lisa somente 
em seu estado maleável) 
       
      Ambas as alternativas, são comuns e muito utilizadas para preparar 
acabamentos e regularizar as superfícies disformes. 
 
       Para esclarecer melhor por favor, acessem os videos que deixarei nos links 
abaixo: 
 
        Video 1 - Canal (DICAS DE PINTURA) Demonstra como regularizar uma 
parede com o intuito de prepará-la para acabamento através de uma talhadeira 
específica para furadeira elétrica. 
        (https://www.youtube.com/watch?v=uADRT9BPc_g) 
        
       Video 2 - Canal (MARILUCI CARVALHAL) Demonstra como regularizar o piso 
através de uma talhadeira manual, com o intuito de prepará-lo para acabamento. 
       (https://www.youtube.com/watch?v=WS5GiB3tRFs) 
 
      Links de referência: 
 
      Talhadeiras Manuais 
      Site - Ferramentas Sr. São Romão 
(http://www.saoromao.com.br/?categoria=talhadeiras&lang=pb) 
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      Talhadeira Específica 
      Site - FG Ferramentas Gerais (https://www.fg.com.br/talhadeira-para-
martelete-25x280mm-encaixe-sds-max---dewalt/p) 
 
 
     Peço desculpas por não encontrar conteúdo específico em sites que abordam 
o assunto de maneira didática, sendo assim acabei recorrendo a videos e sites de 
vendas, entretanto acredito que abordei com precisão o tema da  questão. 
 
   Desde já agradeço pela atenção! 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2337/187
0491/cf49bd8d33f2bf4706a0778a6a2afe06.pdf 

RESPOSTA INDEFERIDO: Desempenadeiras  - Podem ser de diferentes tipos, sendo 

usadas para retirar excesso de massa em paredes ou pisos, regularizar 

superfícies e prepará-las para os acabamentos. A mais utilizada e comum e 
a desempenadeira lisa, que serve para regularizar lajes de concreto. Para 

fazer acertos de cantos, utiliza-se a desempenadeira lisa de canto. 

Talhadeira - E empregada para abrir fendas e também e usada para retirar 
o excesso de material endurecido quando se aplica argamassa em uma 

parede, por exemplo. 

 

A desempenadeira serve para regularizar superfícies e prepará-las para 
acabamento, sendo que a talhadeira tira o excesso endurecido de parede. A 

definição citada na questão é de desempenadeira de acordo com o Programa 

de Qualificação Profissional – Construção Civil – Pedreiro, Ernesto Masselani 
Neto - Coordenador de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante. 

Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

STATUS Lido 
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DESCRIÇÃO O processo de formaçao da palavra jeitoso é o mesmo q o de aguardente e o de 
cantoria. A separação com procede bem a fonética. O certo é letra c. 
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10) Assinale a alternativa em que a palavra é formada pelo 

mesmo processo da que está destacada na frase abaixo: 

 

“Eis que aparece um: não é jeitoso.” 

 

A) cantoria. 

B) improcedente. 

C) aguardente. 

D) preocupado. 

 
 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA RECURSO IMPROCEDENTE 

 

A palavra aguardente é formada pelo processo de composição por aglutinação (água + aguardente) e a 

palavra cantoria é formada pelo processo de derivação por sufixação assim como jeitoso. 
Portanto, pelo exposto, a alternativa correta é a que se encontra na alternativa A. 

Gabarito mantido. 

STATUS Lido 

 

 


