
JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE ÁS PROVAS/GABARITO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2011 

RESULTADO

A Comissão Examinadora do Concurso Público – Edital nº 02/2011, do Município de Lucas do Rio Verde, no  

uso de suas atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos, interpostos tempestivamente em conforme com 

o edital, referente às Provas Práticas divulgado em 18/01/2012, nos termos seguintes:

Número de inscrição: 327999
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DE MELO
Cargo:  OPERADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO (ÁGUA)
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  

O enunciado pediu tal e tal coisa, eu respondi assim. Não houve erro, logo, solicito revisão de minha nota na questão. 

Estou entrando com recurso através deste contrariando a questão 01 da prova prática a qual não foi considerado meu 

acerto de questão para o cargo de operador de serviços de saneamento (Água) – SAAE, a questão não especifica usar 

algum tipo de ferramenta específica para tal tarefa, tanto quanto não teve como fazer teste de medição ou aferição do  

serviço para verificar se iria vazar água ou não, sendo que a montagem fictícia foi efetivada de maneira correta, assim  

sendo não houve necessidade de reprovação da questão, e por não haver solicitação de alguma ferramenta, implica em 

dizer que seria possível apertar um cano com as mãos já que não havia solicitação de usar algum tipo de chave ou  

alguma chave específica para o serviço, assim sendo, eu tendo acertado esta questão, fico apto e aprovado no concurso, 

podendo assumi-lo sem nenhum problema.

RESPOSTA DO RECURSO:

Da questão questionada:

“ 01) Em uma tubulação de PVC roscável e uma conexão roscável ,dispostas na bancada fazer aplicação de fita veda 

rosca, visando efetuar a conexão das peças de maneira a não restar folgas e vazamentos”.

Erros avaliados: 

1. Usou veda rosca liquido para efetuar a junção e o enunciado pede “fita veda rosca”;

2. Não utilizou a chave grifo, para garantir a não existência de folgas e vazamentos, a ferramenta a ser utilizada para tal 

fim  deve  ser  de  conhecimento  do  candidato e  não  ser  citada  a  ele  ,  pois  fez  parte  do  critério  de  avaliação  o 

conhecimento do uso das ferramentas inerentes ao cargo, estava disposta na bancada a ferramenta para o especifico uso, 

conforme outros candidatos visualizaram e procederam de maneira a alcançar a pontuação.

Tais erros evidenciam que a atividade, não fora realizada se quer parcialmente, não podendo apenas contar a junção da  

tubulação manualmente e ainda com veda rosca fora da especificação. Sendo este um processo de seleção para um 

operador que lidará com tais tarefas ‘’básicas’’ no cotidiano.

Obs.: o critério de avaliação foi o mesmo para todos os candidatos, sendo que alguns candidatos realizaram a atividade 

conforme pede o enunciado e obtiveram a pontuação na questão, a avaliação procedeu de forma uniforme e seguindo a 

ética.

Diante ao exposto, INDEFERE-SE o recurso ficando mantida a nota publicada no Resultado Preliminar.



Número de inscrição: 329785
Nome: ELAINE CRISTINA COSTA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - SAAE
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  

     Lendo o edital certifiquei que em nenhum lugar dizia que se o candidato não concluisse o texto estaria inapto, pelo 

contrário, indicava a pontuação de cada item a ser avaliado, sendo assim preciso entender o que houve, pois até onde eu  

fiz cumpri com o que havia sido pedido: Coloquei a fonte 12, pois estava na 10, percebi que a letra estava pequena mas 

achei que se tratava da resolução da maquina, mesmo por que não era só a minha que estava assim, com relação a letra  

era arial, também conferi, onde pedia paragráfo negrito, sublinhado e itálico fiz. Só ai já teria acumulado um total de 65 

pontos, afirmo isso por que o tipo de letra não contava na pontuação, então o que eu fiz foi: concluir o texto e justificar  

pois o nervosismo me impediu, confesso que me senti lesada uma vez que eu estava na 1ª turma que fez a prova, e as 

demais já entravam na sala sabendo o que iriam fazer. Qualquer outra coisa que não fiz não estava em questão pois  

também não contava pontos e isso está bem claro no edital, a forma de pontuação. Por que perdi os 20 pontos do texto 

se fiz mais da metade do texto? Não deveria valer pelo menos 10 pontos? Por favor me tirem essas duvidas! 

RESPOSTA DO RECURSO:

A candidata Elaine Cristina Costa Silva interpôs recurso à Prova Prática de digitação sob a alegação de que foi 

considerada inapta por não ter concluído a digitação do texto, fato que não estaria contemplado em Edital, que apontava 

que cada item seria avaliado individualmente; também, sob a alegação de que colocou em sua prova letra Arial, no  

tamanho 12, negrito, sublinhado e itálico e que esses pontos somados garantiriam à candidata 65 pontos.

A avaliação de tal prova ocorreu da seguinte maneira:  Foram contemplados os pontos previstos no Edital 

conforme tabela abaixo:

CARGO ATIVIDADES
ITEM PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  POR 
ITEM

Ajudante 
Administrativo 
(SAAE)

Digitar  correspondências  internas  e  externas, 
preenchimento  de  guias,  notificações,  formulários, 
fichas, CI, cartas e/ou ofícios.

Digitação  total  do 
texto

20 pontos

Parágrafo 10 pontos
Fonte 10 pontos
Negrito 15 pontos
Itálico 15 pontos
Sublinhado 15 pontos
Justificar 15 pontos
TOTAL

100 pontos

A prova da candidata foi digitada parcialmente até a primeira palavra do terceiro parágrafo, em fonte Calibri,  

tamanho 12. Continha recuo de parágrafo apenas no primeiro parágrafo, duas configurações de negrito e uma de itálico 

no lugar correto, conforme modelo para digitação, e nenhuma ocorrência de sublinhado. O texto não foi justificado.

O que se esperava da prova era a digitação total do texto, 4 (quatro) parágrafos (marcados através de recuo, ou  

um TAB como se utiliza na digitação padrão), formatação em fonte Arial tamanho 12, três formatações de negrito, três  

de itálico e três de sublinhado, que vinham distribuídas ao longo do modelo, e, por fim, o comando justificar para  



padronizar o alinhamento do texto. Para cada item que fosse executado parcialmente, a referida pontuação dar-se-ia da 

mesma maneira. Sendo assim, a pontuação da candidata foi composta da seguinte maneira:

* A candidata digitou aproximadamente 60% da pontuação, e, por tal atividade, recebeu 12.5 pontos dos 20 

pontos totais;

*  A candidata  marcou o recuo de parágrafo  apenas  no primeiro  e  no terceiro  parágrafos.  Como  eram 4 

(quatro) parágrafos a serem marcados, cada um valia 2.5 pontos, e à candidata foram concedidos 5 pontos;

* Como a fonte era um dos critérios de avaliação, o candidato deveria formatar o texto em fonte Arial, tamanho 

12, conforme instruções contidas nas orientações para a prova. A candidata entregou o texto em fonte Calibri, tamanho 

12, e por isso recebeu metade da pontuação referente à fonte pela numeração correta, 5 (cinco) pontos;

*  Pela  prova  foram  distribuídos  3  (três)  negritos,  a  candidata  destacou,  corretamente,  apenas  2  (dois),  

proporcionalmente, recebeu a pontuação 10 (dez), de 15 (quinze) pontos que eram o total;

* Também foram distribuídos 3 (três) itálicos, dos quais a candidata destacou apenas 1 (um),  alcançando a 

pontuação 5 (cinco) do total de 15 (quinze) pontos;

* Ao sublinhado não foi diferente, foram 3 ocorrências, valendo 5 pontos cada uma, e a candidata não destacou 

nenhum sublinhado, obtendo a pontuação 0 (zero), neste quesito;

* Por fim, se o texto fosse justificado, o candidato receberia 15 pontos por tal atividade, como esta não foi  

executada, a candidata recebeu a pontuação 0 (zero) para este quesito.

Portanto, a composição da nota foi a soma das pontuações descritas acima,  totalizando 37,5 (trinta e sete 

vírgula cinco pontos).

Diante ao exposto, INDEFERE-SE o recurso ficando mantida a nota publicada no Resultado Preliminar

Lucas do Rio Verde, 25 de janeiro de 2012.
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