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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Itamarandiba/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente 

ao Resultado das Provas Objetivas divulgado em 20/05/2016, conforme a seguir: 

NOME INSCRI. CARGO 
ALAIDE SOUSA ROCHA 3265 13 – PROFESSOR PEB I 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

ANA PAULA DE O. COUTINHO 3742 20 – PEB III – LINGUA PORTUGUESA 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 
Devem ser observados os seguintes itens do Edital:  
6.7.Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 

do total de pontos das provas inerentes as funções, especificadas no ANEXO III deste Edital. 
6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 
50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. 

ANGELA JAMILLE ANDRADE 

CAROLINA HISSAME MARQUES K 
CINTHIA FRANCISCO BRAVO 

3627 

463 
3819 

32 – T.N.S BIOQUIMICO 

QUESTÃO 28  
O julgamento de recurso foi analisado e retificado para a questão número 28, que foi recebido 
tempestivamente. Houve um equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  

ELIANE FERNANDES DOS SANTOS 2800 05 – ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO  

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 
Devem ser observados os seguintes itens do Edital:  
6.7.Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
do total de pontos das provas inerentes as funções, especificadas no ANEXO III deste Edital. 
6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 
50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. 

ERIKA VITOR MENDES 757 31 – T.N.S ASSISTENTE SOCIAL 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

EUNICE CARNEIRO SANTOS 1485 13 – PROFESSOR PEB I 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

KIANY DE CASSIA SILVA 1453 06 – FISCAL DE TRIBUTOS 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 
Devem ser observados os seguintes itens do Edital:  
6.7.Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
do total de pontos das provas inerentes as funções, especificadas no ANEXO III deste Edital. 
6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 50% 
(cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. 
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LUCIANA LOPES C FERNANDES 2925 03 – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

Embora a fase de julgamento de recursos não caiba mais as questões, o recurso foi analisado e 
mantém – se o julgamento de recursos das questões 04, 05 e 11 conforme divulgado 
anteriormente. 
 

QUESTÃO 04  
Em “Mas será que nunca deixo”, temos nove consoantes. Analise-as em maiúsculo: MaS SeRá 
Que NunCa DeiXo. Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais 
representativos daquelas. Em “nunca”, o “un” é um dígrafo, utilizado para representar uma 
única vogal nasal, há, assim, apenas duas consoantes na palavra (NunCa). Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 

QUESTÃO 05  
Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais gráficos daquelas. Em 
“De lembrar que te esqueci”, representam vogais as seguintes letras em maiúsculo: “dE lEmbrAr 
quE tE EsquEcI”, as letras “u” presentes no trecho são semivogais. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 

QUESTÃO 11  
Em “Machado de Assis”, temos 14 (quatorze) letras, 6 (seis) vogais – em maiúsculo, “mAchAdO 
dE AssIs”- , nenhuma semivogal, 6 (seis consoantes) – em maiúsculo, “|M|a|X|a|D|o |D|e 

a|S|i|S|. Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais gráficos 
daquelas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 

LUCIANO A. ARAÚJO DOS SANTOS 2776 25 – TEC N. M. ENFERMAGEM 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

MARCILENE APARECIDA O. ROCHA 3797 
28 - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - 

RADIOLOGIA MÉDICA 

Recurso INDEFEIRDO, pois o mesmo está intempestivo, tendo em vista que a fase de julgamento não 

cabe a análise de questões.  

MARIA CRISTINA GUIMARÃES 2774 13 – PROFESSOR PEB I 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota 
e classificação conforme divulgado. 

MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO 1711 03 – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

O cartão resposta foi conferido e não há equívoco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a nota e 
classificação conforme divulgado. 

NIVIA GOMES FERREIRA 3998 06 – FISCAL DE TRIBUTOS 

QUESTÃO 30  
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

SHEILLA A. O.  A. FERNANDES 1423 03 – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

Embora a fase de julgamento de recursos não caiba mais as questões, o recurso foi analisado e 
mantém – se o julgamento de recursos das questões 04, 05 e 11 conforme divulgado 
anteriormente. 
 

QUESTÃO 04  
Em “Mas será que nunca deixo”, temos nove consoantes. Analise-as em maiúsculo: MaS SeRá 

Que NunCa DeiXo. Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais 
representativos daquelas. Em “nunca”, o “un” é um dígrafo, utilizado para representar uma 
única vogal nasal, há, assim, apenas duas consoantes na palavra (NunCa). Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 

QUESTÃO 05  
Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais gráficos daquelas. Em 
“De lembrar que te esqueci”, representam vogais as seguintes letras em maiúsculo: “dE lEmbrAr 
quE tE EsquEcI”, as letras “u” presentes no trecho são semivogais. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado.  



3 
 

Embora a fase de julgamento de recursos não caiba mais as questões, o recurso foi analisado e 
mantém – se o julgamento de recursos das questões 16 e 19 conforme divulgado anteriormente. 
 

QUESTÃO 16  
O conhecimento sobre Funções não é cobrado no conteúdo programático do Edital. Recurso 
DEFERIDO, questão ANULADA.  
 

QUESTÃO 19  
O conhecimento sobre Matrizes não é cobrado no conteúdo programático do Edital. Recurso 
DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

 
 

Julgamento de Recursos retificado em 08/06/2016 para as inscrições 2925 e 3797. 
 
 

ABSOLUTO RH 
 

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2016. 

 

QUESTÃO 11  
Em “Machado de Assis”, temos 14 (quatorze) letras, 6 (seis) vogais – em maiúsculo, “mAchAdO 
dE AssIs”- , nenhuma semivogal, 6 (seis consoantes) – em maiúsculo, “|M|a|X|a|D|o |D|e 
a|S|i|S|. Não se pode confundir vogais e consoantes com letras; estas são os sinais gráficos 
daquelas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

SUÉLLEN LARICE DO N. CORREIA 1176 04 - ESCRITUARIO 

Embora a fase de julgamento de recursos não caiba mais as questões, o recurso foi analisado e 
mantém – se o julgamento de recursos das questões 22 e 29 conforme divulgado anteriormente. 
 

QUESTÃO 22 
Tendo em vista que a questão não trata sobre a disponibilidade dos dados (que é o que diferencia 
um backup incremental de um backup progressivo), a mesma apresenta duas possíveis 
respostas: B e D. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  
 

QUESTÃO 29 
Como a questão não informou que a cópia deveria ser feita de maneira oculta, o recurso foi 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

ZILMA MARTINS CORREIA 2084 
14 – PEB II – PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 


