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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO-CE. 
EDITAL 001/2013 

 
  

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE 
BAIXIO - CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA 

OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PORTUGUES – PROVA 01 – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GENECILDA SILVA DANTAS                                                Nº DE INSC. 2030453  

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 16 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 A opção a ser marcada como resposta é a letra D; pois no poema “A triste Partida” está evidenciado o sofrimento 
do nordestino e o item diz que NÃO. Ademais, não era necessário colocar o poema na prova, pois o trecho “O 
poema fala de uma família de retirantes que, sofrendo com a seca, parte para São Paulo, em busca de dias 
melhores” é suficiente para fazer a análise do item D da questão. Atenção à leitura do enunciado que diz: 
depreende-se do texto, ou seja, constatam-se algumas informações após a leitura do texto. Assim, a única 
informação que não pode ser contatada no texto é a que consta no item D. 
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PORTUGUES – PROVA 02 – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DE ANDRADE                       Nº DE INSC. 2030313 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 22 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

A opção a ser marcada como resposta é a letra D; pois no poema “A triste Partida” está evidenciado o sofrimento 
do nordestino e o item diz que NÃO. Ademais, não era necessário colocar o poema na prova, pois o trecho “O 
poema fala de uma família de retirantes que, sofrendo com a seca, parte para São Paulo, em busca de dias 
melhores” é suficiente para fazer a análise do item D da questão. Atenção à leitura do enunciado que diz: 
depreende-se do texto, ou seja, constatam-se algumas informações após a leitura do texto. Assim, a única 
informação que não pode ser contatada no texto é a que consta no item D. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PORTUGUES – PROVA 02 – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALEXSANDRA FERNANDES DE AQUINO                                  Nº DE INSC. 2029968 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação da questão nº 28 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
 

A opção correta é a letra D; pois o enunciado é claro em afirmar que o eu lírico procura se situar num plano 
hipotético e, a partir, é possível perceber que: 1. que o amor dele o deixou; 3. levou sua identidade, não sabe 
quem é, está sem rumo; 2. se fosse marinheiro era ele quem tinha partido, ideia imaginária. No entanto, ele não 
afirmar que quer ser marinheiro para ir em busca de um grande amor, mas afirma que teria um amor em cada 
porto, uma maneira de não se entregar a ninguém. 
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

 
 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PORTUGUES – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GENECILDA SILVA DANTAS                                         Nº DE INSC. 2030453  

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação da questão de nº 33 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

A opção a ser marcada como incorreta é o item A. Denotação: sentido real da palavra. Conotação: sentido 
figurado da palavra. Assim, quando se afirma que “os elementos uma fonte, o vermelho dos cravos, um muro para 
preservá-lo aproximam a palavra jardim do seu sentido conotativo”, há uma incoerência, pois estes elementos o 
aproximam do seu sentido denotativo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

QUESTÃO Nº 02 – CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EDNALVA MATEUS MOREIRA                                           Nº DE INSC. 2028172 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 02 de Conhecimentos Básicos Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

Conclui-se que a charge apresenta legibilidade possível para sua interpretação e compreensão. 
 
  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 02 – CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS -  SUPERIOR – RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A): MARIA SOELMA DANTAS BEZERRA JOSUE                     Nº DE INSC. 2029475 

CANDIDATO(A): THAIS CANDIDO BEZERRA                                                  Nº DE INSC. 2029952 

CANDIDATO(A): JARBAS MIGUEL DA SILVA                                                  Nº DE INSC. 2030253 

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação da questão de nº 02 de Conhecimentos Básicos Português. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
 

A opção a ser marcada como resposta é a letra B. Quando se trata de leitura e interpretação de texto, não se pode 
fazer uma leitura fragmentada, deve-se compreender o texto como um todo. Outro aspecto importante é que os 
textos na modalidade charge e tira sempre trazem um tom de humor. Assim, no texto em questão Níquel ao 
responder a sua parceira que estará viajando no dia do aniversário dela, realmente imagina que a deixaria 
contrariada, pois não é a resposta que uma mulher gostaria de ouvir, em linhas gerais elas querem passar o 
aniversário com o companheiro. No entanto, a expressão da ratinha é de alegria, infere-se que o melhor presente 
que ele poderia dar a ela é não estar com ela, é nesta contradição que se percebe o humor da tira. Não havendo, 
então, ironia nas palavras da ratinha, mas agradecimento, contentamento. 
  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 03 – CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS- SUPERIOR – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA SOELMA DANTAS BEZERRA JOSUE                         Nº DE INSC. 2029475 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação da questão de nº 11 de Conhecimentos Básicos Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

A opção correta é o item B. O referente é o pronome pessoal “ela”, se ele estiver no plural continua sendo o 
mesmo referente. Ademais, no item B, as palavras Eva e costela estão no singular, assim, o pronome também 
deve estar no singular. A questão trata de intertextualidade e não de concordância gramatical. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 10 CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS - MEDIO – RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A): MONALISA GONÇALVES LIMA                                       Nº DE INSC. 2028949 

CANDIDATO(A): CAMILA EVANGELISTA MONTEIRO                               Nº DE INSC. 2028986 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação da questão de nº 10 de Conhecimentos Básicos Português. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
candidatos decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

A opção que apresenta uma informação incorreta é o item C. Quando se trata de leitura e interpretação de texto, 
não se pode fazer uma leitura fragmentada, deve-se compreender o texto como um todo. Outro aspecto 
importante é que os textos na modalidade charge e tira sempre trazem um tom de humor. Assim, no texto em 
questão a preocupação dos pais não é como crescimento de Mafalda, mas com o fato de que ter uma filha que já 
vai para a escola indica que eles estão envelhecendo, é neste aspecto que reside o humor da tira.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 10 CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS - MEDIO – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MONALISA GONÇALVES LIMA                                       Nº DE INSC. 2028949 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 10 de Conhecimentos Básicos Português. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

A opção correta é o item C; pois na primeira ocorrência do verbo chamar o seu complemento verbal é a 
Sebastião. No item D, diz-se que na segunda ocorrência do verbo chamar o seu complemento verbal é uma velha 
comédia, informação parcialmente correta, porque o pronome lhe também é o seu complemento verbal. Assim, o 
item D não traz uma informação totalmente correta.  
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 
 

QUESTÃO Nº 08 – CONHECIMENTOS GERAIS NIVEL SUPERIOR – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ACRISIO QUARESMA TRIGUEIRO JUNIOR                        Nº DE INSC. 2028888 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 08 de Conhecimentos Básicos Português. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

A opção incorreta é o item B. O sujeito da frase não está explícito, prova disso é que a menina achou que ele fosse 
colocar a frase na humanidade, quando, na verdade, colocou no telefone público. Assim, é fato que o sentido da 
frase não está completo e é isto que provoca o humor da tira. 
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 
 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FABIO JUNIOR VIANA DOS SANTOS                                  Nº DE INSC. 2027892 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 27 de Conhecimentos Específicos. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

O enunciado pergunta quais, dos órgãos listados nos itens, mantém a preservação da ordem pública. Não há em 
nenhum momento a afirmação de que somente os órgãos que compõem o item D são responsáveis pela 
preservação da ordem pública, mas o fato é que todos eles realizam esta atividade. Assim, o item D não exclui a 
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, estes apenas não são citados no referido item. Ao passo que, nos 
demais itens são citados órgãos que não realizam a atividade de preservação da ordem pública. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS HISTÓRIA – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JULIO CESAR SANTOS EDUARDO                                   Nº DE INSC. 2029121 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 29 de Conhecimentos Específicos. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

Como se observa pelo entendimento da alternativa (A), mantida e validada por esta banca, em nenhum momento 
foi afirmado a continuidade da existência da escravidão no Brasil nos dias atuais. Até porque, assim presente, 
entraria em contradição com o exposto na própria opção ao salientar: “A Abolição da Escravatura, apesar de ter 
sido uma vitória da luta dos escravos negros aliados ao movimento abolicionista (...)”. Na verdade, e como se 
pode observar na íntegra da própria opção é que o referido movimento (Abolicionismo), apesar de vitorioso, 
foi LIMITADO, e não conseguiu destruir totalmente a mentalidade escravista.  Tendo sido limitado, não 
conseguindo destruir totalmente a mentalidade escravista, implica na manutenção de resquícios do escravismo, 
de mentalidades escravistas, muito bem observadas na existência do preconceito racial e dos desníveis 
educacionais, sociais e econômicos ainda hoje existentes no Brasil. Desta feita o recurso está indeferido por não 
ter sido afirmado que a escravidão ainda subsiste no Brasil oficialmente. Mas é inegável reconhecer ainda a 
presença de uma mentalidade escravista, que só será extinta quando não mais persistir o Racismo e o preconceito 
racial. Caso não existisse a referida mentalidade escravista, que pode muito bem ser subtendida como a prática da 
intolerância racial, vitimando o negro, não se fundamentaria a criminalização do racismo por nossa atual 
Constituição. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 25 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS HISTORIA – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JULIO CESAR SANTOS EDUARDO                                   Nº DE INSC. 2029121 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação do gabarito da questão de nº 25 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

De acordo com o gabarito parcial publicado no site da Universidade Patativa do Assaré, a questão 25 da prova 01 
de história encontra-se com a resposta correta Letra C. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 08 – CONHECIMENTOS BÁSICOS PORTUGUÊS – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SERGIO MAURILIO HOLANDA FARIAS                                       Nº DE INSC. 2028907  

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 08 de Conhecimentos Básicos Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 
Conclui-se que a charge apresenta legibilidade possível para sua interpretação e compreensão. 
  
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 13 CONHECIMENTOS BÁSICOS INFORMÁTICA – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CIRO ALCANTARA DE ARAUJO                                 Nº DE INSC. 2027803 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 13 de Conhecimentos Básicos Informática. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

Segundo Capron(2004):  uma intranet se caracteriza “Uma rede privada similar à Internet”. Ainda Segundo o 
mesmo autor, “extranets permitem a clientes e fornecedores terem acesso à intranet de uma companhia”. Essa 
distinção ainda é firmada por Laudon e Laudon (2011). A partir do exposto percebe-se que a letra C é a resposta 
que melhor representa uma intranet, e a letra “D” na verdade caracteriza ao conceito de extranet(que na verdade 
é um tipo de intranet, não sendo seu conceito amplo).Fonte:LAUDON, Jane P.; LAUDON, Keneth C. Sistemas de 
informação gerenciais. 8. ed.São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2011. 
CAPRON, HL, JOHNSON, JA; Introdução à Informática.2004. 
 
CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 
 

QUESTÃO Nº 15 CONHECIMENTOS BÁSICOS INFORMÁTICA – RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSÉ BEZERRA E SILVA                                          Nº DE INSC. 2030126 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 15 de Conhecimentos Básicos Informática. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  
 

Segundo Capron(2004):  uma intranet se caracteriza “Uma rede privada similar à Internet”. Ainda Segundo o 
mesmo autor, “extranets permitem a clientes e fornecedores terem acesso à intranet de uma companhia”. Essa 
distinção ainda é firmada por Laudon e Laudon (2011). A partir do exposto percebe-se que a letra C é a resposta 
que melhor representa uma intranet, e a letra “D” na verdade caracteriza ao conceito de extranet(que na verdade 
é um tipo de intranet, não sendo seu conceito amplo).Fonte:LAUDON, Jane P.; LAUDON, Keneth C. Sistemas de 
informação gerenciais. 8. ed.São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2011. 
CAPRON, HL, JOHNSON, JA; Introdução à Informática.2004. 
 
CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 
 

QUESTÃO Nº 20  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – RECURSOS DEFERIDOS 

CANDIDATO(A): TIAGO PINHEIRO PASSOS                                                     Nº DE INSC. 2027693 

CANDIDATO(A): ACRISIO QUARESMA TRIGUEIRO JUNIOR                         Nº DE INSC. 2028888  

CANDIDATO(A): WELSON GONÇALVES SILVA                                                Nº DE INSC. 2028796  

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação do gabarito da questão de nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equívoco na divulgação do gabarito desta questão. Assim, a opção correta é letra D, conforme o artigo 
29, incisos VI, IX e I do CTB. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA LETRA “D”. 
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QUESTÃO Nº 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): CHARLIANO FREIRE DA SILVA                                                     Nº DE INSC. 2027932 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação do gabarito da questão de nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equívoco na divulgação do gabarito desta questão. Assim, a opção correta é letra D, conforme o artigo 
29, incisos VI, IX e I do CTB. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA LETRA “D”. 

 

 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MOTORISTA B – RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO ALMIR BEZERRA JUNIOR                       Nº DE INSC. 2029780 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 14 de Conhecimentos Específicos. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

A questão deve ser anulada, pois o enunciado da questão deveria conter o nome infração e não punição. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 07  - CONHECIMENTOS BÁSICOS  SUPERIOR – RECURSOS DEFERIDOS 

CANDIDATO(A): HERMINIA MARIA RAMALHO DE MOURA                                    Nº DE INSC. 2028989 

CANDIDATO(A): JULIO CESAR SANTOS EDUARDO                                                     Nº DE INSC. 2029121 

CANDIDATO(A): ELKIZILANIO VIEIRA DA SILVA                                                          Nº DE INSC. 2029300  

CANDIDATO(A): GENECILDA SILVA DANTAS                                                               Nº DE INSC. 2030453  

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação do gabarito da questão de nº 07 de Conhecimentos Básicos 
Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equivoco na elaboração da questão não contendo o enunciado. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS MATEMÁTICA– RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): VANDELEY GUALBERTO ANACLETO                              Nº DE INSC. 2029338 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 33 de Conhecimentos Específicos . 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

O Questionamento procede. A questão deve ser anulada. A resposta correta é 70. Portanto, não tem gabarito. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS CIÊNCIAS – RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA SOELMA DANTAS BEZERRA JOSUE                           Nº DE INSC. 2029475 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 19 de Conhecimentos Específicos . 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

Houve um equívoco na divulgação do gabarito desta questão. Assim, a opção correta é letra A, conforme o artigo 
29, incisos VI, IX e I do CTB. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA LETRA “A”. 
 

QUESTÃO Nº 01 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS VIGIA – PROVA 03– RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUCIANO DA SILVA SOUZA                                    Nº DE INSC. 2029088 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação do gabarito da questão de nº 01 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equívoco na formatação desta questão. Sendo assim segue a anulação da mesma. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INGLÊS – RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): KRICIA RAYANNY FERREIRA VASCONCELOS                        Nº DE INSC. 2029596 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação do gabarito da questão de nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelo(a) candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equívoco na formatação desta questão. Sendo assim segue a anulação da mesma. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 
 
 
 
 

 

Juazeiro do Norte – CE, 30 de Dezembro de 2013. 


