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DECISÃO DE RECURSO 

 

GARI 

QUESTÃO: 10 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, a pergunta se refere ao leite que Babá 
estava levando na tigela, ou seja, quem bebeu o leite foi a macaca.  

 

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 

QUESTÃO: 05 

DECISÃO: Recurso deferido, a alternativa correta é a B  

QUESTÃO: 10 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, a pergunta se refere ao leite que Babá 
estava levando na tigela, ou seja, quem bebeu o leite foi a macaca.  

 

ENGENHEIRO CIVIL 

 

QUESTÃO: 01 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, pois o que está em questão não é o 
gênero crônica, mas sim o que Drummond caracteriza como crônica. 

 

QUESTÃO: 04 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, o candidato não foi claro e deu o seu 
ponto de vista, não o que foi solicitado na questão. 

 

QUESTÃO: 05 

DECISÃO: Recurso deferido, a alternativa correta é a B – Vocativo 

 

QUESTÃO: 07 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação invalida.  

 

QUESTÃO: 08 

DECISÃO: Recurso deferido, alternativa correta é a D - interjeição. 

 



 

2 
 

QUESTÃO: 10 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação invalida. 

 

QUESTÃO: 13 

DECISÃO: Recurso indeferido, o candidato não apresentou fundamentação válida 
para questão. Resultado da expressão x2 + 10X + 21 é: 

X = 
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 = 𝑥 =

−(10)±√16

2(1)
 = {

𝑋` =  −3
𝑋`` =  −7

 

 

QUESTÃO: 17 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação.  

 

QUESTÃO 21. 

DECISÃO: Gabarito mantido. Segundo o que rege o edital - CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS para o cargo de engenheiro civil, o conteúdo prevê a norma 6118 
(2003). 

 

QUESTÃO 24 

DECISÃO: Questão anulada. 

 

QUESTÃO 26 

DECISÃO: Questão anulada. 

 

Questão 27 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação.  

 

Questão 30 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação. 

 

Questão 31 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação.  

 

Questão 32 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação.  
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Questão 33 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação. O cálculo é: 

 

 

Questão 34 

DECISÃO: Recurso indeferido, O enunciado não deixa dúvidas quanto a 
interpretação da questão.  

 

Questão 35 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação.  

 

QUESTÃO 36 

DECISÃO: Gabarito mantido. O enunciado não deixa dúvidas quanto a definição da 
assertiva “D”. Diante da análise da questão, a alternativa “A” não pode ser considerada 
correta, ou seja, apta à resposta. Ao passo que, Resistência mecânica é a propriedade 
apresentada pelo material em resistir a esforços externos, estáticos ou lentos. Tais 
esforços podem ser de natureza diversa, como sejam: tração, compressão, flexão, 
torção, cisalhamento.  

 

QUESTÃO 38. 

DECISÃO: Questão anulada. 

 

QUESTÃO 39. 

DECISÃO: Gabarito mantido. Segundo o que rege o edital- CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS para o cargo de engenheiro civil, o conteúdo PATOLOGIA DAS 
OBRAS EM ENGENHARIA CIVIL foi previsto. 

 

MEDICO VETERINARIO  

QUESTÃO: 04 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede fundamentação invalida. 

 

QUESTÃO: 05 

DECISÃO: Recurso deferido, a alternativa correta é a B – Vocativo 
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QUESTÃO: 08 

DECISÃO: Recurso deferido, alternativa correta é a D – interjeição 

 

QUESTÃO: 20 

DECISÃO: Recurso indeferido, a resposta está correta conforme a Lei Orgânica do 
Município.  

 

QUESTÃO: 28 

DECISÃO: Questão anulada. Há mais de uma resposta correta letra B e C. 

 

QUESTÃO: 29 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, fundamentação teórica invalida. 

 

QUESTÃO: 33 

DECISÃO: Recurso indeferido, não procede, o candidato não interpretou 
corretamente o enunciado.  Pergunta é, “a partir de”. 

 

QUESTÃO: 40 

DECISÃO: Recurso deferido, questão anulada. 

 

 

 

Corumbaíba, 18 de maio de 2016 

 

 

Jose Henrique Costa Araújo  

Presidente da Comissão de Concurso 

 

 

 

 


