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Inscrições com solicitação de recurso contra CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1509726 

CARGO AGENTE LEGISLATIVO 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 14:45 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Durante o gabarito preliminar a questão de número 27 apontava como correta a alternativa C 
onde diz que a economia da cidade de Crixás é baseada na agropecuária e na extração de 
minérios, dos quais se destaca o ouro. Já no gabarito final aponta a letra B. Mas de acordo 
com o site wikipédia: Crixás é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população 
estimada em 2010 era de 15.760 habitantes. Sua economia é baseada na agropecuária e na 
extração de minérios, dos quais se destaca o ouro. Contém também, de acordo com 
estatística dos institutos de mineração, Crixás é um dos municípios de maior produção de 
ouro da América do Sul.E por esse motivo perdi 2 pontos na minha classificação peço que 
seja revisto e que a alternativa seja mudada para a letra C como correta e os dois pontos 
sejam computados na classificação.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que já foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
 
RECURSO IMPROVIDO 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1506861 

CARGO AGENTE LEGISLATIVO 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 23:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso contra o resultado, não contra a questão. 
 
1º - Meus pontos estão errados, visto que perdi apenas as questões 38 e 32 do conteúdo 
especifico. Portanto fiz 32 (trinta e dois) pontos e não 28 (vinte e oito) conforme o resultado 
preliminar. Dando um total de 86 (oitenta e seis) pontos e não 82 (oitenta e dois) conforme o 
gabarito preliminar. A banca deve fornecer o cartão resposta assinado a fim de não haver 
dúvidas.  
2º - Deve também recontar dos demais candidatos em que a soma também estão errados. 
Alguns no resultado preliminar se somadas as notas não dão o resultado final, alguns dão 
mais e outros menos. Conclusão em que: ou a banca realmente contou errado de alguns 
candidatos e não observou os pontos para ver se realmente conferia, ou agiu de má fé. 
Sugiro uma recontagem e transparência com os cartões respostas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
Estamos revisando a correção do seu cartão. 
Deculpe-nos por ter relacionado o seu Recurso a questão 27, embora esta falha não tenha 
influenciado no resultado. 
 
Quanto a correção do cartão, notamos que vc acertou 9 questões de Português, 10 questões 
de Matemática, 8 questões de Conhecimento Gerais e 7 questões de Conhecimento 
Específico.   
Na prova de  Conhecimento Específico você errou as questões: 32,38,  40.  
 
RESULTADO:   
   
Notas: 18,00  20,00  16,00  28,00   82,00 
 
RECURSO IMPROVIDO 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1507016 

CARGO ASSESSOR DE INFORMATICA 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 12:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recontagem de pontuação, pois no primeiro gabarito a questão 27 tinha como resultado a 
alternativa ‘C’, e no segundo gabarito foi alterado para alternativa ‘B’, o mesmo não houve 
prazo para recursos no gabarito final, a resposta correta seria alternativa C - “A economia de 
Crixás é baseada na agropecuária e na extração de minérios, dos quais se destaca o ouro”. 
Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Crixás; 
http://g1.globo.com/goias/jatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/mineracao-move-economia-do-mun
icipio-de-crixas-em-goias/2952441/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
A banca chegou a esta conclusão com dados do IBGE e texto publicado no site da prefeitura 
de Crixás. 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que já foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
 
  
Recurso improvido 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1553419 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/08/2019 14:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre a minha pontuação na área  das específicas  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezada Candidata 
A sua pontuação na prova especifica foi a nota máxima ou seja 40 pontos. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1546031 

CARGO MEMBRO DO CONTROLE INTERNO 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 13:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Por meio deste solicito a reanalise da minha pontuação, pois a mesma foi divulgada como 
sendo 52, no entanto a soma das questões acertadas foram superior a está somatória, 
sendo que também a questão 27 esta incoerente pois a resposta correta da mesma é a 
alternativa C, sendo esta oposta da qual está no gabarito. 
Diante dos fatos a minha pontuação basea-se na soma de todas as alternativas corretas por 
mim assinaladas e mais a somatória da questão 27, a qual marquei a alternativa C, sendo 
esta a resposta da questão, tornando-se portanto a minha somatória 58, divergente da 
apresentada 52. 
Solicito que seja recalculado a minha nota juntamente com a questão 27. 
 
Desde já agradeço, Adriana Paulo Ferreira. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1546031/8bb03e037caba69a3589141e718b0198.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que já foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
 
 
Recurso improvido 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1525950 

CARGO MEMBRO DO CONTROLE INTERNO 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/08/2019 12:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Senhor (a) examinador(a), interponho recurso em face desta questão, tendo em vista que 
anteriormente a banca assinalava como correta a alternativa "C", após recursos mudou para 
alternativa "B". Porém, sabe-se que atualmente os meios meios de comunicação possibilitam 
a obtenção de informação de forma concreta e clara, o que obtive ao pesquisar a referida 
questão, até mesmo no Wikipédia e outra diversidade de sites/noticias é relatado que "a 
economia de Crixás é baseada na agropecuária e na extração de minérios, dos quais se 
destaca o ouro". Sendo assim, a questão correta a ser considerada é a alternativa "C".  
O argumento elaborado poderá ser confirmado na imagem anexo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1525950/cf9aa53d04b2566e96e9badf7bb891ef.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Membro do Controle Interno, foi alterada, uma vez que a economia 
da cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta 
correta é a opção "B" . 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que ja foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
Assim, o seu recurso e improcedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1487602 

CARGO MOTORISTA 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/08/2019 10:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o numero 6.3:  As provas objetivas serão avaliadas obedecendo aos 
valores, conforme CONTEÚDO PROGRAMATICO constante do anexo II 
deste Edital, que será destinado à elaboração e aplicação das provas escritas aos 
candidatos inscritos, de caráter eliminatório e classificatório, sendo atribuído o seguinte 
valor: Motorista 
Função 
Telefonista 
Porteira Servente 
Auxiliar de Serviços Gerais 
disciplina                                                                                 
Numero de questões                             Valor de cada Questão                                                      
Valor da prova 
Português                                                                                             
10                                                                 2.0                                                                               
20,0 
Matemática                                                                                          
10                                                                 2.0                                                                               
20,0 
Conhecimentos Gerais/ Atualidades                                               10                                                                 
2.0                                                                               20,0 
Conhecimentos Específicos da 
Função                                                                                                   
10                                                                 4.0                                                                               
40,0 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    
SOMA DOS PONTOS 100,0 
Visto que, na prova teórica obtive um erro nas questões de conhecimento gerais na questão 
de numero 27, que dizia: Quais as Cores utilizadas na reciclagem do papael, do vidro, do 
metal e do plastico respectivamente,a resposta assinalada por mim foi a letra D enquanto a 
reposta certa era a C.   
e errei também uma de conhecimento especifico a questão de numero 31, que tratava sobre 
a penalidade se o motorista transitar em velocidade incompativel com a seguranca diante de 
escolas e grandes manifestações. a resposta assinada por mim foi a letra D e a resposta 
certa era a letra B. 
Assim sendo o total de pontos descontados da minha prova seria de 6 pontos, dois pontos 
da prova de conhecimentos gerais totalizado a pontuação de 18 pontos não 16 como foi 
divulgado no resultado preliminar. Por isso, venho por meio deste solicitar de vossa senhoria 
a recontagem de pontos de minha avaliação que o correto seria 9,4 e não 9,2 como 
divulgado. 
grato! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor Candidato 
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Verificando o seu Cartão de Resposta, contatamos que você obteve a nota 92, sendo que 
você errou as questões de numero 22 onde vc marcou a opção "A" sendo que opção correta 
seria a letra "D" , a questão 27 que você marcou a opção "D" e opção correta é a "C", a 
questão 31 vc marcou a letra “D) e a correta e a letra “B”. 
  
Assim foram descontados 8 pontos sendo 4 da prova de conhecimento gerais e 4 de 
conhecimento específico.  
Recurso improvido 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1487602 

CARGO MOTORISTA 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/08/2019 10:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o numero 6.3:  As provas objetivas serão avaliadas obedecendo aos 
valores, conforme CONTEÚDO PROGRAMATICO constante do anexo II 
deste Edital, que será destinado à elaboração e aplicação das provas escritas aos 
candidatos inscritos, de caráter eliminatório e classificatório, sendo atribuído o seguinte 
valor: Motorista 
Função 
Telefonista 
Porteira Servente 
Auxiliar de Serviços Gerais 
disciplina                                                                                 
Numero de questões                             Valor de cada Questão                                                      
Valor da prova 
Português                                                                                             
10                                                                 2.0                                                                               
20,0 
Matemática                                                                                          
10                                                                 2.0                                                                               
20,0 
Conhecimentos Gerais/ Atualidades                                               10                                                                 
2.0                                                                               20,0 
Conhecimentos Específicos da 
Função                                                                                                   
10                                                                 4.0                                                                               
40,0 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    
SOMA DOS PONTOS 100,0 
Visto que, na prova teórica obtive um erro nas questões de conhecimento gerais na questão 
de numero 27, que dizia: Quais as Cores utilizadas na reciclagem do papael, do vidro, do 
metal e do plastico respectivamente,a resposta assinalada por mim foi a letra D enquanto a 
reposta certa era a C.   
e errei também uma de conhecimento especifico a questão de numero 31, que tratava sobre 
a penalidade se o motorista transitar em velocidade incompativel com a seguranca diante de 
escolas e grandes manifestações. a resposta assinada por mim foi a letra D e a resposta 
certa era a letra B. 
Assim sendo o total de pontos descontados da minha prova seria de 6 pontos, dois pontos 
da prova de conhecimentos gerais totalizado a pontuação de 18 pontos não 16 como foi 
divulgado no resultado preliminar. Por isso, venho por meio deste solicitar de vossa senhoria 
a recontagem de pontos de minha avaliação que o correto seria 9,4 e não 9,2 como 
divulgado. 
grato! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor Candidato 
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Verificando o seu Cartão de Resposta, contatamos que você obteve a nota 92, sendo que 
você errou as questões de numero 22 onde vc marcou a opção "A" sendo que opção correta 
seria a letra "D" , a questão 27 que você marcou a opção "D" e opção correta é a "D" e a 
correta e a "B". 
Assim foram descontados 8 pontos sendo 4 da prova de conhecimento gerais e 4 de 
conhecimento específico.  
Recurso improvido 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1486841 

CARGO SECRETARIO PARLAMENTAR NÍVEL I 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/08/2019 18:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre a principal economia da cidade de crixas se baseia na agropecuária e noo mineral 
extraído sendo o ouro 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1486841/29399f27ec4e1cb9353c357e742918d5.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que ja foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
Assim, o seu recurso e improcedente   

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1545124 

CARGO SECRETARIO PARLAMENTAR NÍVEL I 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 12:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste recurso pedir a correção da questão n° 27 da área de conhecimentos 
gerais, logo a recontagem de pontos obtidos no resultado preliminar.  
A questão 27 pergunta:  
27 - A economia da cidade de Crixás é baseada: 
a) No cultivo e extração da cana de açúcar. 
b) Na criação e comercialização de gado leiteiro e de corte. 
c) Na agropecuária e na extração de minérios, dos quais se destaca o ouro. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
Pois bem, a resposta correta para essa questão é a alternativa "C" NA AGROPECUÁRIA E 
NA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, DOS QUAIS SE DESTACA O OURO. 
 
O GABARITO PRELIMINAR divulgado pela banca examinadora, apresentou a resposta 
corretíssima: Alternativa "C".  
Por algum motivo desconhecido, O GABARITO FINAL foi alterado a resposta, da alternativa 
"C" para a alternativa "B", ou seja, mudou da resposta correta para resposta incorreta.  
 
A base da economia da cidade de Crixás é a EXTRAÇÃO MINERAL e AGROPECUÁRIA. 
 
CONCEITO DE AGROPECUÁRIA: é o estudo, teoria e prática da agricultura e da pecuária, 
em uma relação de reciprocidade. É uma das áreas do setor primário responsável pela 
produção de bens de consumo. 
A Agropecuária é uma atividade exercida, principalmente, por pequenos produtores, que 
unem as técnicas da agricultura - cultivo de plantas e hortaliças - com a pecuária, que é 
criação de animais (gado, suínos, aves, equinos e etc). É uma das atividades econômicas 
que move a cidade de Crixás. 
 
Crixás possui uma das maiores mineradoras de ouro do Brasil, o que faz com que a cidade 
tenha sua economia elevada devido a extração mineral, onde o Ouro é o principal minério 
extraído, e a grande arrecadação do CFEM ( Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais). 
 
Pois bem, o gabarito final assinalando a resposta certa como sendo a alternativa "B" está 
incorreto, pois ao afirmar que a economia de Crixás é baseada: "NA CRIAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE GADO LEITEIRO E DE CORTE", indica que a base econômica de 
Crixás é a PECUÁRIA e somente PECUÁRIA, excluindo totalmente a maior fonte de renda e 
economia da cidade, a Mineração. E haja vista que um dos pilares econômicos da cidade 
juntamente com a mineração é a Agropecuária, e não a Pecuária.  
 
Conceito de PECUÁRIA: A palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de 
gado. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais, esse ramo 
produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para 
frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros.  
 
Dito isso, peço a correção do gabarito e recontagem da pontuação. 
Em anexo: Alguns dados econômicos da mineração em Crixás. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
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167/1545124/a7acd9bb3ea1e99233f696caa6aec310.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
A banca chegou a esta conclusão com dados do IBGE e texto publicado no site da prefeitura 
de Crixás. 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que já foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
 
  
Recurso improvido 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1516173 

CARGO SECRETARIO PARLAMENTAR NÍVEL I 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 12:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Reitero recurso contra a questão 40, em virtude de não ter sido apreciado pela banca. 
Obs: A questão 31 foi selecionada por não ser dado a opção de escolher a questão 40 para 
este candidato. 
Conforme Edital, Anexo II – Conteúdos programáticos, Ensino Médio, II - áreas específicas 
do cargo de secretário parlamentar nível I, em noções de informática, dentre os conteúdo 
apresentados, o programa Word não apresenta nenhuma especificação de ano, sendo 
apresentado de forma geral. 
 Em virtude de não apresentar versão específica para o programa, não é 
razoável apresentar característica peculiar da versão do ano de 2013, que difere de outras 
versões. Assim, em virtude do princípio da legalidade, prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a banca não poderia apresentar questão que não é prevista no conteúdo 
programático. 
 Outro fator que contribui para anulação da questão é que o “Índice” é inserido 
quando selecionado a palavra na guia “página inicial”, selecionado o título e posteriormente 
na guia “referência” e depois selecionando o sumário conforme suporte online na própria 
Microsoft via link: 
https://support.office.com/pt-pt/article/inserir-um-%C3%ADndice-882e8564-0edb-435e-84b5-
1d8552ccf0c0 
  
 Pelo apresentado, solicito a anulação da questão, possuindo inclusive 
entendimento consoante jurisprudência, conforme autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 
0009972-86.2015.4.01.3400/DF. 
Conforme trecho: 
“A questão devolvida ao exame deste Tribunal já foi objeto de reiterados julgamentos, 
inclusive em sede de Repercussão Geral (RE 632.853/CE), consolidando-se a compreensão 
de que ao Poder Judiciário no tocante a questões relativas a concurso público cabe tão 
somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca 
examinadora para apreciar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas, sob 
pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da 
legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões 
e o previsto no edital. 
Considerando a especificidade do tema cobrado na questão em análise, seria necessário 
que o edital mencionasse especificamente [...] considerada correta pela banca 
examinadora.”  
Assim é necessário demonstrar a versão do programa na questão, em interpretação análoga 
a jurisprudência apresentada, devendo assim, anular a questão 40. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1516173/5f21fb1342009b9096a78b6e9c008af0.PNG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA  
Senhor Candidato, 
 
Esta fase de recurso trata-se de RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR, nao 
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podendo ser tratado outros assuntos a que não seja da correção dos gabaritos.. 
Portanto a fase de alteração dos gabaritos já foi superada. 
 
RECURSO IMPROVIDO 
. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições com solicitação de recurso contra CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1555861 

CARGO SECRETARIO PARLAMENTAR NÍVEL I 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 16/08/2019 09:14 

DESCRIÇÃO FATOS No Gabarito Prelimitar saiu resultado da questão 27 sendo correta a Letra C. Logo depois 
quando saiu o resultado oficial a questão 27 saiu com o resultado da Letra B, porém todos as 
pesquisas feitas comprovam que a correta é a Letra C. Todos sabem que Crixás existe a 
extração de minério, onde temos a empresa de ouro fortemente instalada a anos na cidade e 
que a maior parte da renda do município é pautada sobre a exploração do Ouro e também a 
agropecuária. 
 
Mesmo com essa questão duvidosa, na correção da minha prova eu obtive um resultado de 
70 pontos, sendo que acertei 7 questões de Portugues = 14; 09 questõe de matemática= 18; 
05 questões de Conhecimentos Gerais= 10; e 7 questões de conhecimentos específicos= 28 
perfazendo um total de 70 pontos, exceto a questão 27 citada acima. 
 
No caso da correção da questão 27, sendo a letra C a correta, meu resultado seria 72 no 
total. 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 27 no gabarito prelimitar saiu a questão correta sendo  Letra C, já no gabarito 
final a questão 27 saiu que foi correta a Letra B. Todas pesquisas feita sob a economia de 
Crixás é comprovada que a correta é a Letra C: agropecuária e extração de minérios 
(especificamente o ouro). Veja o arquivo em anexo. 
 
Porém mesmo com essa questão, eu sou muito cautelosa ao passa as respostas para o 
Gabarito, eu fiz e conferi cautelosamente, sendo que na minha correção da prova, eu acertei 
7 nas questões de portugues= 14; 9 nas questões de matemática= 18; 5 nas questões de 
conhecimentos gerais= 10; e 7 nas questões de conhecimentos específicos= 28; perfazendo 
um total de 70 pontos, sendo que se a questão 27 for revista e corrigida minha pontuação 
será 72. 
 
Gostaria que revesse minha somatória, pois tenho a certeza que meu gabarito está correto 
com minha prova. e Minha pontuação não está correta do jeito que saiu no resultado 
preliminar. 

PEDIDO Sou muito cautelosa ao marcar o resultado no gabarito igualmente o da prova. Fiz e conferi 
todo meu gabarito com a prova e ambos estavam iguais, por isso tenho a plena certeza que 
as questões marcadas no gabarito perfazem um total de 70,00 sem a questão 27 revisada, se 
a questão 27 for corrigida sendo a Letra C, minha pontuação final é de 72. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1555861/aad918ac303516629e5996975bebaece.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor (a) Candidato (a) 
 
A questão 27 da Prova de Secretario Parlamentar I, foi alterada, uma vez que a economia da 
cidade de Crixás, se baseia na Pecuária, e  não na Agropecuária, portanto a resposta correta 
é a opção "B" . 
 
Por outro lado,  esta fase do recurso, não se trata das questões do gabarito que já foi 
julgado,  mas tão semente a questão da correção. 
 
Quanto a correção do cartão, notamos que vc acertou 7 questões de Português, 9 questões 
de Matemática, 5 questões de Conhecimento Gerais e 6 questões de Conhecimento 
Específico.   
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Na prova de  Conhecimento Específico você errou as questões: 34,36, 39, 40.  
Recurso improvido 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1565809 

CARGO TELEFONISTA 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 37 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/08/2019 18:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso para alteração de resultado final e gabarito da questão 36. 
Persiste o erro com relação ao Gabarito da Questão 36, que não foi corrigido mesmo após 
recurso devidamente fundamentado. O recurso não foi devidamente analisado.  
Assim, permaneceu errado o gabarito, constando como correta a alternativa c, quando na 
verdade, a alternativa Correta de fato é a alternativa D.  
QUESTÃO 36 deve ser corrigida para a alternativa D, ou Anulada a questão. 
E o RESULTADO da prova objetivas ALTERADO para 96 (Noventa e Seis). 
 
Mesmo após correções no Gabarito, o erro da questão 36 permaneceu.  
Assim, mostra-se Necessária a CORREÇÃO do Gabarito. 
 
Gabarito Preliminar deve ser CORRIGIDO para: 
 QUESTÃO 36 = Resposta correta ALTERNATIVA - D (Letra D), ou seja Anulada esta 
Questão. 
 
Segue em anexo, informações comprovando que Todas as Alternativas da questão estão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
167/1565809/92e2bf822d12ac9de86776e5d2d7eb77.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhor Candidato 
 
Inicialmente esclarecemos que a fase do recurso contra o Gabarito Preliminar já foi superada, 
sendo que todas as dúvidas foram sanadas. 
Esta fase trata-se tão somente das questões da correção do Cartão Resposta. 
Assim, como o seu recurso tem como objetivo alterar o gabarito, torna intempestível e 
improcedente. 
Recurso Improvido 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1521487 

CARGO TELEFONISTA 

TIPO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 17/08/2019 23:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO EM FACE DO GABARITO APRESENTADO PELA BANCA, PELOS FATOS E MOTIVOS 
QUE PASSAM A EXPOR. 
A CANDIDATA PRESTOU PROVA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE 
TELEFONISTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS 
AO CONFERIR SUA PONTUAÇÃO VERIFICOU QUE ATINGIU 90 PONTOS, 
LOGRANDO-SE NO 8º LUGAR DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR. 
NO ENTANTO, AO AVALIAR A CORREÇÃO DE SUA PROVA CONSTATOU AUSÊNCIA 
DE PONTUAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA NOTA NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS, UMA 
VEZ QUE A CANDIDATA TEM A CONVICÇÃO DE TER ERRADO AS QUESTÕES DE Nº 
03, 08 E 09. DADO QUE A QUESTÃO DE Nº 09 FOI ANULADA PELA COMISSÃO 
ESPECIAL DO CONCURSO PASSANDO A MESMA, SER CONSIDERADA COMO CERTA 
A TODOS OS PARTICIPANTES PRESENTES. 
O PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO BUSCA 
RESGUARDAR O PRINCÍPIO DA MORALIDADE, CONFIANÇA, BOA FÉ E DA 
IMPESSOALIDADE, QUE DEVEM ESTAR PRESENTES EM TODO O ATO 
ADMINISTRATIVO. 
DITO ISTO, OUTRO DESLINDE NÃO PODE TER O PRESENTE CASO A NÃO SER 
PRESERVAÇÃO DA NOTA DA QUESTÃO ANULADA, ATRIBUINDO REFERIDA NOTA A 
CANDIDATA E PROCEDENDO SUA RECLASSIFICAÇÃO. 
ISTO POSTO, REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA FINS DE 
QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DA CORREÇÃO DA PROVA DA RECORRENTE, 
POIS NITIDAMENTE EQUIVOCADA, CONFERIDO-LHE O TOTAL DE 92 PONTOS E NÃO 
90 COMO ESTA PUBLICADO NO RESULTADO PRELIMINAR DA CANDIDATA.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Senhora Candidata. 
 
Trata-se o presente Recurso, onde a candidata requer que seja feita a correção no seu Cartão 
resposta, sob a argumentação que o numero de acerto nas questões de Português foi maior,  
alcançando a nota 16, em consequência alterando o resultado final que passaria de 90 para 
92 pontos.  
A banca fez a correção no cartão e constatou que realmente  a  leitora ótica deixou de 
considerar uma das questões. 
Assim, a banca decidiu alterar o resultado acrescentando o valor de 2 pontos na prova de 
Português e no resultado final que passa de 90 para 92 pontos. 
 
RECURSO PROVIDO 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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