
 
SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2018 

ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O EDITAL DE GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS 

05/2018 

RUA OSASCO Nº95 FUNDOS – VILA LEILA - MOGI GUAÇU- SP - CEP 13846-011  
TELEFAX: (19) 3841 8181 – EMAIL: CONSORCIOCEMMIL@BOL.COM.BR 

À Coordenação Geral do Consórcio CEMMIL, sendo soberana em suas decisões, apresenta os resultados das 

análises dos recursos interpostos em relação ao Edital Completo de Divulgação de Gabaritos 04/2018, publicado 

em 26 de junho de 2018, conforme tabela abaixo e Análise dos Recursos com Alteração de Gabarito: 

N° 

Recurso 

N° 

Inscr. 
CANDIDATO RG Cargo 

N° 

Questão 

Resultado da 

Análise 

G01 967024 Jose Carlos Marini 181336510 Auxiliar de Serviços Gerais - MOGI GUAÇU 28 Indeferido 

G02 967024 Jose Carlos Marini 181336510 Auxiliar de Serviços Gerais - MOGI GUAÇU 30 Indeferido 

Todos os candidatos que interpuseram recursos, tenham aqueles sido deferidos ou indeferidos, terão as respostas 

disponibilizadas no endereço eletrônico http://orhion.com.br (opção área do candidato → Meus Recursos), no 

decorrer do dia 03 de julho de 2018. 

Diante do acolhimento de recursos interpostos em relação aos gabaritos, será publicado no dia 03 de julho de 

2018, o Edital Completo de Retificação e Ratificação dos Gabaritos n°. 06/2018, na íntegra, no quadro de 

aviso do CEMMIL, no endereço eletrônico http://orhion.com.br/ e, resumidamente, no Jornal O Regional. 

 

ANÁLISE DOS RECURSOS COM ALTERAÇÃO DE GABARITO 

Nº questão 28 

Cargos AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MOGI GUAÇU 

Resultado Alteração de Gabarito (para letra “a”) 

Insurge-se o candidato contra o gabarito da questão n° 28. De acordo com o Estudo de Impactos Ambientais, 

disponível em 

http://proedu.ifce.edu.br/bitstream/handle/123456789/427/Estudo_de_Impactos_Ambientais.pdf?sequence=1&isA
llowed=y segue análise das alternativas. 

 
“Assinale a alternativa que CORRETAMENTE indique CORRETAMENTE quando ocorre o “Impacto 

Ambiental Direto”: 

a) Impacto Ambiental Direto ocorre quando a relação de causa e consequência é simples. 
b) Impacto Ambiental Direto ocorre quando a manifestação dos efeitos do impacto não há como ser controlada. 

c) Impacto Ambiental Direto ocorre quando o efeito é instantâneo à ação. 

d) Impacto Ambiental Direto ocorre quando é possível mudar curso do impacto, impedir maiores desastres 
ambientais e voltar à formação mais próxima da original.” 

 

a) Alternativa correta de acordo com a referência supracitada: “Impacto direto: quando resulta de uma simples 
relação de causa e efeito. Também chamado impacto primário ou de primeira ordem.” 

b) Alternativa incorreta, a definição apresentada refere-se à “Impacto permanente: quando, uma vez executada a 

ação, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido.” 
c) Alternativa incorreta, a definição apresentada refere-se à “Impacto imediato:  quando o efeito surge no instante 

em que se dá a ação” 

d) Alternativa incorreta, a definição apresentada refere-se à “Impacto reversível: O efeito causado a um 

determinado fator ambiental, a qualidade da água, por exemplo, retorna às suas condições originais.” 
 

Contudo, verificou-se que houve um equívoco na divulgação do gabarito, sendo que a alternativa correta para a 

questão n° 28 é letra “a”. 

 

Mogi Guaçu, 03 de julho de 2018. 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” – PRO – ESTRADA 

 

SR. IVAIR LUIZ BIAZOTTO  

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” – PRO – ESTRADA  
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