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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº. 2984/2015 
 
Recorrente: AMANDA NOELI NOGUEIRA 
        RG Nº. 26.395.578-3 
                   Inscrição Nº. 84461 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 16 da Prova Objetiva para o cargo de 
ENGENHEIRO CIVIL. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, 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 DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2015, 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 está 
fundamentada corretamente. 

Quando se utiliza tijolo especial em uma das faces da parede a economia de tijolos é maior na 
amarração francesa do que na amarração comum. 

Veja: Técnicas de Construção Civil e Construção de Edifícios – José Antonio de Milito. 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 28 da Prova Objetiva para o cargo de 
ENGENHEIRO CIVIL. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, 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 DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2015, 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 está 
fundamentada corretamente. 

Veja o que está no contexto do Art. 202 do Código de Obras do Município de Holambra: 

 “Devem ser munidos de para-raios; 

I – os edifícios em que habitualmente se reúnam grande número de pessoas, tais como 
repartições públicas, igrejas, escolas, quartéis, teatros, cinemas, grandes lojas e outros com 

essa característica; 

II – os edifícios que contenham objetos de valor especial, principalmente os científicos e 
artísticos; 

III – as chaminés das fábricas, torres, campanários e outras estruturas ou construções 
particularmente elevadas; 

IV – os edifícios em que sejam fabricados ou depositados materiais inflamáveis e explosivos, 
tais como fábricas de munições, de artigos pirotécnicos, de fósforos, ou depósitos de munições 

explosivas, petróleo e derivados, gasômetros e outros que possuam essas características, não 
importando o número de pessoas que trabalham nesses edifícios”. 

Veja como está a questão 28: 

Conforme consta no Artigo 202 do Código de Obras do Município de Holambra: “Devem ser 
munidos de para-raios; 

I – os edifícios em que habitualmente se reúnam grande número de pessoas, tais como 

repartições públicas, igrejas, escolas, quartéis, teatros, cinemas, grandes lojas e outros com 
essa característica; 

II – os edifícios que contenham objetos de valor especial, principalmente os científicos e 
artísticos; 
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III – as chaminés das fábricas, torres, campanários e outras estruturas ou construções 

particularmente elevadas; 

IV – os edifícios em que sejam fabricados ou depositados materiais inflamáveis e explosivos, 
tais como fábricas de munições, de artigos pirotécnicos, de fósforos, ou depósitos de munições 
explosivas, petróleo e derivados, gasômetros e outros que possuam essas características, 
dependendo do número de pessoas que trabalham nesses edifícios”. 

 
 

Holambra, 04 de agosto de 2015. 
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