CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS
RELATÓRIO INERENTE AOS PARECERES CONCLUSIVOS SOBRE OS
RECURSOS INTERPOSTOS,
EM RELAÇÃO AO GABARITO PROVISÓRIO DO CARGO DE AGENTE
MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
1. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
1.1 O candidato ERIALDO FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO,
inscrição 33, questiona a questão 11 (específica), por não estar previsto no
conteúdo programático constante do EDITAL.
A Comissão acata o recurso, anulando a referida questão.
RECURSO PROCEDENTE, anulando-se a questão 11.
1.2 O candidato JOSE AZEVEDO DA SILVA, inscrição 140, questiona a
questão 16 (específica), pela inclusão de uma alternativa sobre direção
defensiva, não prevista no conteúdo programático do Edital.
A Comissão não acata o recurso, considerando que a alternativa
C, que dispõe sobre direção defensiva, não é a correta, portanto, não
interferindo no entendimento da questão.
RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada a
alternativa B da questão 16.
1.3 Os candidatos JOSE AZEVEDO DA SILVA e LEANDRA KÁSSIA
VALE MOURA, inscrição 140, inscrição 086, questionam o equívoco relativo
a alternativa D da questão 17 (específica), que deveria ser digitado como
“auto” e não “ato”
A Comissão acata os recursos, por considerar que o equívoco,
dificulta o entendimento da questão.
RECURSO PROCEDENTE, anulando-se a questão 17.
1.4 O candidato RUTIER NUNES DE ARAUJO, inscrição 71, questiona a
alternativa C da questão 31 (matemática), argumentando que a alternativa
correta seria de letra A. O professor responsável pela elaboração da prova,
não acata o recurso, esclarecendo que:
a) Trata-se de divisão inversamente proporcional ao número
de obstáculos: 6 do primeiro cavaleiro e 8 do segundo
cavaleiro
b) Partes inversamente = 1/6 + 1/8 = 7/24
c) Divide-se o valor do prêmio, (280000), por 7/24 que é = a
960000
d) Parte que cabe ao primeiro 960000 x 1/6 = 160000
e) Parte que cabe ao segundo 960000 x 1/8 = 120000
O cavaleiro que derrubou menos obstáculos, obviamente, deverá
receber o prêmio maior.
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1.5 O candidato WAGNER GOMES ALCANFOR, inscrição 081, questiona a
alternativa A da questão 41 (perfil do município), entendendo que a
alternativa B também seria correta, se utilizado outro trajeto.
A Comissão não acata o recurso, considerando que não sendo
especificado o trajeto, obviamente, seria o de menor distância.
RECURSO IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada a
alternativa A da questão 41.
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