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EDITAL 001/2013 
 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE 
MAURITI - CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A 

PROVA OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 01 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSIVAN DOS SANTOS LIMA                                         Nº DE INSC.20133073  

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 01 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

No verso: “Quem morre cumpre um dever” o poeta reafirma o entendimento popular de que a morte é a sina, o 
destino de todos. 
Para que o nome de uma pessoa seja eternizado após sua morte não é necessário que esta seja famosa, mas que 
seja querida, assim é percebido nos versos: “mas fica vivo o meu nome para os que gostam de mim”.  
 
CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 19 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JIVANILDO RAMOS SOARES PEREIRA                                         Nº DE INSC.2013340  

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático da questão nº 19 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

Conforme o edital 001/2013 o candidato que se submetesse a prova de informática, deveria ter conhecimentos 
do sistema  operacional Windows, não especificando a versão do sistema podendo ser cobrado o conhecimento 
de quaisquer uma delas. Desde dezembro de 2012 a versão comercializada pela Microsoft é o Windows 8. 
 

 

 

QUESTÃO Nº 20  - RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A): SIDNEY PEREIRA DE LACERDA                                          Nº DE INSC.2013335  

CANDIDATO(A): LUTHIANO ROBSON LEITE                                                 Nº DE INSC.2013169 

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação do conteúdo programático da questão nº 20 de Noções de 
Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
 

Conforme o edital 001/2013 o candidato que se submetesse a prova de informática, deveria ter conhecimentos 
do aplicativo Word não especificando a versão do software, podendo ser cobrado o conhecimento de quaisquer 
uma delas. No tocante ao número associado ao aplicativo tem como objetivo a sinalização da atualização da 
versão do aplicativo. 
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QUESTÃO Nº 21 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JIVANILDO RAMOS SOARES PEREIRA                                         Nº DE INSC.2013340 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 21 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

Segundo o trecho: “A capital do Ceará ficou em 9º lugar entre as capitais do Brasil e o 4º se comparado as capitais 
nordestinas.” È fato que o item B está se referindo ao Brasil, trata-se de uma generalização apreendida do texto, o 
que configura pressuposto e subtendido. 
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 26 – RECURSOS DEFERIDOS* 

CANDIDATO(A): SIDNEY PEREIRA DE LACERDA                                          Nº DE INSC.2013335  

CANDIDATO(A): FRANCISCO DIARLLY FELIPE DE SOUSA                          Nº DE INSC.2013075  

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação da questão de nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é o órgão executivo rodoviário dos estados e do Distrito Federal, 
com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede, enquadrando-se ao artigo 7º, inciso IV do CTB. 
Desse modo esta questão traz duas opções como corretas: C e D. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 27  - RECURSOS DEFERIDOS** 

CANDIDATO(A): SIDNEY PEREIRA DE LACERDA                                          Nº DE INSC.2013335 

CANDIDATO(A): MARCOS ANTONIO DE LIMA                                            Nº DE INSC.2013373 

CANDIDATO(A): SAMUEL DA SILVA                                                              Nº DE INSC.2013060 

CANDIDATO(A): LUCELIO GUDEMBERGUER GONÇALVES SOARES        Nº DE INSC.2013394 

CANDIDATO(A): JOSUÉ MOISÉS ROCHA                                                      Nº DE INSC.2013012 

CANDIDATO(A): CAPISTRANIO QUINTINO FURTADO                               Nº DE INSC.2013117 

CANDIDATO(A): WALACY CIPRIANO DA SILVA                                           Nº DE INSC.2013051 

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação do gabarito da questão de nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

Houve um equívoco na divulgação do gabarito desta questão. Assim, a opção correta é letra B, conforme o artigo 
29, incisos VI, IX e I do CTB. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA LETRA “B”. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
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QUESTÃO Nº 28 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JIVANILDO RAMOS SOARES PEREIRA                                         Nº DE INSC.2013340 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 28 de Conhecimentos Específicos. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

Fundamentação para a questão: RESOLUÇÃO Nº 180, DE 26 DE AGOSTO DE 2005. 
Aprova o Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. 
O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado pela Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, de 
Sinalização e da Via, abrange todas as sinalizações, dispositivos auxiliares, sinalização semafórica e sinalização de 
obras determinadas por Resolução do CONTRAN. 
3.1 Princípios da sinalização de trânsito 
Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico as condições de 
percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. Para isso, é preciso assegurar à sinalização 
vertical os princípios a seguir descritos: 
Legalidade - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação complementar; 
Suficiência - permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de sinalização compatível 
com a necessidade; 
Padronização - seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais devem ser sinalizadas com os 
mesmos critérios; 
Clareza - transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 
Precisão e confiabilidade - ser precisa e confiável, corresponder à situação existente; ter credibilidade; 
Visibilidade e legibilidade - ser vista à distância necessária; ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão; 
Manutenção e conservação - estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. 
 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 30 - RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A): SIDNEY PEREIRA DE LACERDA                                          Nº DE INSC.2013335 

CANDIDATO(A): SAMUEL DA SILVA                                                              Nº DE INSC.2013060 

TEOR DOS RECURSOS: Requer reavaliação da questão de nº 30 de Conhecimentos Específicos. 
 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos candidatos, decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

- Fundamentação para a questão: artigo 68, §§ 2º e 3º do CTB. Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a 
autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de 
pedestres. 

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de 
pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto 
em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. 

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de 
pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 
sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a 
segurança ficar comprometida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 



 
 
 
 
 
 

4 
 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE. 

EDITAL 001/2013 
 

 

 
 

QUESTÃO Nº  36 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JIVANILDO RAMOS SOARES PEREIRA                                         Nº DE INSC.2013340 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 36 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado 
pelo(a) candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
  

É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver 
à direção do veículo, artigo 159, §1º do CTB. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  37 - RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A): SIDNEY PEREIRA DE LACERDA                                          Nº DE INSC.2013335 

CANDIDATO(A): FRANCISCO EDNEUDO DOS SANTOS                               Nº DE INSC.2013122 

TEOR DOS RECURSOS: Requerem reavaliação da questão de nº 37 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
candidatos, decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 
  

A CNH não pode nem ser plastificada;  
A CNH vencida há mais de 30 dias já constitui infração, atenção a palavra somente;  
As lentes corretoras são sugeridas através de exame médico. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte – Ce, 20 de junho de 2013. 


