CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ROMELANDIA-SC
CONCURSO PÚBLICO - 01/2017
ORGANIZAÇÃO: CURSIVA

RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR
RECURSO

DETALHES

RESPOSTA

Solicitei a anulação da questão 15 de informatica pelas razões descrita no recurso do gabarito
preliminar e a resposta que obtive foi que deveria ter solicitado outra caderno de prova porém quando
chamei o fiscal e solicitei o mesmo sugeriu que eu entrasse com recurso posteriormente. Fiz o recurso
no prazo legal e o pedido foi indeferido, entrei em contato telefônico e a secretaria ficou de retornar e
atá agora nenhum retorno. Portanto solicito novante para que seja revisto o posicionamento do
indeferimento do recurso:
ata do Recurso: 28/11/2017 13:43
Observações: Por se tratar de análise de imagem específica, a mesma deveria estar bem visível na
prova. Porém, o caderno de prova dessa candidata não apresentava a visibilidade necessária para se
ter o devido entendimento, o que consequentemente prejudicou a condição avaliação e escolha da
opção para a resposta, eis que não foi possível identificar o que estava exposto no quadro menor da
referida imagem. Portanto, requer-se, a anulação da questão supracitada
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Resposta
Situação: Indeferido

O recurso não merece prosperar, acrescenta-se às alegações já apresentadas pela
banca o fato de que a capa do caderno de provas, orienta os candidatos a solicitarem
novo caderno de provas
ITEM 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão,
páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal
o atenderá e trocará o seu caderno.
Acreditamos que não há dúvidas de como proceder e qual é o direito do candidato
nestes casos.
Caso o fiscal não entregar o caderno solitado para substituição o fato deve ser
registrado em ata, disponível junto aos fiscais de sala.
É o parecer.

Data da Resposta: 04/12/2017 14:12
Resposta: A banca não consegue vislumbrar o prejuizo do qual a recorrente fala. A mesma poderia ter
pedido substituição do caderno de prova, se por ventura, como afirma a mrdms que teve dificuldade em
vislumbrar a imagem presente na questão.
Sei que mesmo com o deferimento não ficarei em primeiro lugar mas trata-se de uma questão de
justiça e de tratamento igualitário. Ficarei no aguardo.
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Na questão número um, o simples fato de haver uma palavra em destaque não significa que a pergunta
do enunciado esteja se dirigindo a ela. Pois há duas sentenças, a primeira é: “O Amazonas, maior rio
navegável do mundo, está poluído em algumas áreas.”. E a segunda, a qual está a pergunta da
questão: “De acordo com as regras de acentuação, assinale a alternativa correta". Colocada dessa
Recurso não merece prosperar. Recurso já julgado. Acrescenta-se ao fato que está em
maneira pode haver duas respostas certas: a letra A e a letra C, pois as duas, de acordo com as regras
desacordo com o item 12.4.1 do edital
de acentuação, estão corretas. Se a questão fosse mais precisa, deveria ser elabora da seguinte forma:
Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão ou de reconsideração de decisão
“Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra destacada”, como
proferida em recurso, ou admitido recurso contra o gabarito oficial definitivo.
ocorreu na prova para advogado, na questão número 02. Então, sim, é possível a resolução da questão
sem uma palavra em destaque, pois a pergunta, em si, está questionando apenas sobre as regras de
acentuação, não relacionando à palavra em destaque da sentença acima. Dessa forma, reitero o pedido
de anulação da questão.
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A questão número 16 fala sobre como apagar o histórico do Mozilla Firefox Quantum e, quais os passos
que devem ser seguidos para tal função. Há cinco alternativas: a primeira dando os primeiros passos
(ok), a segunda que diz apenas “Selecione o quanto do histórico você deseja limpar” (um pouco
incompleto a informação de como proceder realmente), a terceira explicando a mesma ordem da
anterior, porém mais detalhada e correta “Clique no menu suspenso ao lado de Intervalo de tempo a
limpar para escolher quanto de seu histórico o navegador limpará”. O quarto passo também está na
íntegra, assim como a quinta alternativa, que finaliza o processo de apagar o histórico. A pergunta da
questão pede para assinalar a alternativa que apresenta todos os itens corretos, de acordo com as
opções disponíveis (letra A, B, C e D). Bem, vejamos, a resposta do gabarito divulgado traz como certa
a alternativa D (todos os itens estão corretos), porém, se confrontarmos os itens II e III, percebe-se que
dizem a mesma coisa, entretanto, o item II não detalha o processo tanto quanto o item III, portanto, o
item II não informa corretamente os passos para apagar os dados de navegação (pois falta informação).
Dessa forma, o gabarito divulgado, trazendo a alternativa letra D como correta, não se sustenta. Logo,
deve-se a anular. Como consequência, o resultado preliminar se altera.

O período de recurso em face ao gabarito preliminar/prova objetiva já se encerrou.
Recurso em desacordo com O item 12.4.1 do Edital
Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão ou de reconsideração de decisão
proferida em recurso, ou admitido recurso contra o gabarito oficial definitivo.
Acrescenta-se que a candidata não encaminhou este recurso no período destinado para
este fim.
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