Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANHÃ
Cargo: Motorista I

Código do recurso: 2164 | Solicitado em: 06/05/2019 -20:04

Recurso:
A questão nº 02 de língua portuguesa trata de ORTOGRAFIA .
Ocorre que o tema não foi elencado entre os itens passíveis de cobrança no referido concurso, de acordo com EDITAL DE
ABERTURA DE INSCRIOES Nº 01/2018, como se pode observar na leitura da ementa da disciplina LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado
das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do hífen.
A inclusão de temas não exigido em edital afronta o principio da publicidade, já que, como se sabe, a administração, na
formulação das questões de prova de concurso publico, vincula-se as regras estabelecidas no instrumento convocatório.
Em vista do exposto, em sede de recurso a questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua resolução não consta
no edital de abertura de inscrições do concurso requer o candidato que a questão nº 02 de língua portuguesa seja ANULADA.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -21:27

Inicialmente, pontue que Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma
língua.
É patente que a questão não trata de se escrever corretamente as palavras da língua portuguesa e sim do uso dos "porques".
Para saber responder a questão em discussão, era necessário conhecimento sobre a CLASSE DAS PALAVRAS, uma vez
que é necessário ver o emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem para definir sua classe e esta será
determinante para a sua forma.
Isto esclarecido, vemos CLARAMENTE que tal matéria estava EXPRESSAMENTE PREVISTA EM EDITAL, vejamos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do hífen.
Sendo assim, não merece provimento o recurso do candidato.

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANHÃ
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais I

Código do recurso: 2175 | Solicitado em: 07/05/2019 -17:28

Recurso:
acertei 17 questoes ea classificassao deu so 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -20:21

Em consulta ao gabarito da candidata NÃO foram verificados erros na correção da sua prova ou na atribuição de sua pontuação.

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANHÃ
Cargo: Técnico em Enfermagem 40 horas

Código do recurso: 2188 | Solicitado em: 08/05/2019 -16:53

Recurso:
Solicito reavaliação do Gabarito. Por favor!

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -20:22

Em consulta ao gabarito da candidata NÃO foram verificados erros na correção de sua prova ou na atribuição de sua pontuação.

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANHÃ
Cargo: Professor I

Código do recurso: 2189 | Solicitado em: 08/05/2019 -17:52

Recurso:
Venho por meio deste solicitar que seja revisto a minha classificação tendo em vista que acertei 14 questões e foi anulado uma
questão, enquanto outros candidatos acertaram menos questões e estão com uma classificação bem melhor do que a minha.
Saliento ainda que mesmo após a anulação da questão que foi colocado com erro, minha classificação não alterou.(Um
candidato acertou 16 questões está na classificação de 01 á 20 enquanto eu acertei 14 estou na classificação 101) Espero
contar com a seriedade desta empresa para que seja feito nova contagem e faça a classificação correta.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -20:24

Em consulta ao gabarito da candidata NÃO foram verificados erros na correção de sua prova ou na atribuição de sua pontuação.
Vale ressaltar, que a classificação preliminar, quando publicada, JÁ CONTEMPLAVA A PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES
ANULADAS.

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MANHÃ
Cargo: Professor I

Código do recurso: 2174 | Solicitado em: 07/05/2019 -16:29

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Docs Recurso de Filiação.pdf

07/05/2019 16:29

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -20:18

Comprovou á recorrente possuir 3 dependentes, devendo pelos critérios de desempate, figurar em 76° lugar

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR TARDE
Cargo: Auxiliar de Administração I

Código do recurso: 2132 | Solicitado em: 06/05/2019 -11:31

Recurso:
Solicito revisão do meu recurso e/ou justificativa da resposta referente a questão 18 de conhecimentos específico segue o
recurso:
"A quentão referida pede que, entre as alternativas citadas seja
identificada um DESVANTAGEM do correio eletrônico
e as alternativas apresentam possíveis vantagens e nenhuma
desvantagem, a pergunta foi mal formulada.
A resposta proposta pelo gabarito seria a letra B (Compatibilidade com
servidores de e-mail) como que compatibilidade com servidores de e-mail
seria uma desvantagem? o correto seria pedir pra assinalar dentre as
alternativas qual era a incorreta em uma lista de vantagens.
Solicito o cancelamento da pergunta. "
Saliento ainda que 15% dos recursos da prova foram contra esta mesma questão e com a mesma justificativa, tendo um deles
recebido um resposta diferente das demais, sendo assim o recurso é Improcedente ou foi indeferido ?
Solicito que a questão seja anulada e a Classificação Preliminar corrigida.

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/05/2019 -21:03

Inicialmente, vale esclarecer que o recurso IMPROCEDENTE é aquele que não possui condições/requisitos mínimos para ser
julgado. O recurso não forma um todo racional, lógico, consequente. O recurso é incoerente, ilógico, não sendo passível de
julgamento. E o recurso INDEFERIDO é aquele que não foi atendido, ou seja, A providência pleiteada pelo recorrente não foi
concedida.
Isto posto, passamos à análise das razões da recorrente: os sistemas que trabalham o correio eletrônico podem funcionar por
meio de um software instalado em nosso computador local ou por meio de um programa que funciona dentro de
um navegador,via acesso por Internet. Este programa da Internet, que não precisaser instalado, e é chamado de WEBMAIL,
enquanto o softwarelocal é o gerenciador de e-mail, citado pela questão.
O gerenciador de e-mail possui entre suas principais vantagens:
- Pode ler e escrever mensagens mesmo quando está des-conectado da Internet;
- Armazenar as mensagens localmente (no com- putador local);
- Permite utilizar várias caixas de e-mail ao mesmo tempo
E possui entre suas maiores desvantagens:
- Ocupam espaço em disco e a Compatibilidade com os servidores de e-mail, pois nem sempre são compatíveis! Sendo
assim, está correta a questão e a alternativa trazida como correta pelo gabarito.
Não devendo ser acolhida a pretenção da candidata.

Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Concurso Público - 01/2018
PERÍODO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR TARDE
Cargo: Auxiliar de Administração I

Código do recurso: 2187 | Solicitado em: 08/05/2019 -05:34

Recurso:
Solicito novamente uma resposta da banca com relação à questão 13. Segue o arquivo em anexo para avaliação, visto que a
organizadora não se manifestou a respeito. Espero desta forma conhecer o motivo pelo qual errei a questão.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Questão 13.docx

08/05/2019 05:34

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Respondido em: 08/05/2019 -21:19

Resposta:
A questão questionada pelo candidato é a seguinte:

13. Em uma loja de departamentos, as compras a cima de R$ 1.000,00 reais podem ser parcelas em 3 vezes iguais segundo o
critério da loja. Joana efetuou uma compra no valor de 1.750,00 reais que foi dividida em 3 vezes de R$950,00 reais. Quanto à
taxa de juro cobrada pela loja, assinale a alternativa correta:
Vejamos a resolução:
1. As compras acima de R$1.000,00 podem ser parcelas em 3 vezes iguais segundo o critério da loja.
2. Joana efetuou uma compra no valor de 1.750,00 reais.
3. A compra foi dividida em três parcelas iguais de R$950,00.
Conforme se pode observar, o valor total pago (3 parcelas x R$950,00) é igual a R$2.850,00. A diferença entre o valor pago e o
valor inicial de R$1.100,00 equivale ao juro cobrado.
Atualmente o sistema financeiro utiliza apenas juros compostos, pois esse é um regime mais lucrativo. Portanto, se você solicitar
um empréstimo no banco ou com alguma instituição financeira ou um parcelamento com juros em uma loja, estará pagando juros
compostos.
A fórmula para o cálculo dos juros compostos é: S=P(1+i
onde S = montante, P = principal, i = taxa de juros e n = número de períodos que o principal P (capital inicial) foi aplicado.
Tem-se, portanto:

3 x 950 = 2850
2850 - 1750 = 1100

Aplicando a fórmula, obtemos que Taxa de juros = 28,9942 %.
Com este resultado, passamos a análise das alternativas:
(A) Exatamente 20% ao mês - não pode ser pois é diferente do resultado.
(B) Aproximadamente 18% ao mês --> é a que mais se aproxima do resultado
(C) Exatamente 15% ao mês - não pode ser pois é diferente do resultado.
(D) Aproximadamente 16% ao mês - não pode ser pois existe outra alternativa que mais se aproxima do resultado
Ante o exposto, está correta a questão e não faz jus a pretensão do candidato.

