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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 17 da Prova Objetiva para o cargo de 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que alternativa correta 
referente à questão é a letra “a”. 

 
Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 17 divulgado em 09 de 
dezembro de 2014 para alternativa “a”, para os cargos de Agente de Transito, Agente de 
Vigilância Sanitária, Auxiliar de Departamento, Auxiliar de Laboratório, Fiscal de Obras, Fiscal 
de Postura, Guarda Municipal Feminino, Monitor de Informática, Técnico em Edificações, 
Técnico em Farmácia, Técnico de Laboratório, Técnico de Nutrição, Técnico em Enfermagem. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES. 
 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão já havia sido 
anulada na divulgação de gabarito oficial no dia 09 de dezembro de 2014. 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 19 da Prova Objetiva para o cargo de 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 

item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que não há nenhuma 
definição oficial sobre acabamento em pintura, mas existem informações na internet, apesar 
de não oficiais, sobre acabamento. O acabamento pode ser definido como a textura, brilho 

e/ou cor final de uma demão em uma parede. Desta forma, cada demão possui seu próprio 
acabamento. Portanto a alternativa referente à pergunta está correta. 
 

 
Artur Nogueira, 15 de dezembro de 2014. 
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