PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2018

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS
CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
A Banca Examinadora do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Dom Expedito
Lopes resolve retificar o resultado da análise dos recursos interpostos contra o gabarito
preliminar da prova objetiva, apenas para os cargos de nível médio, nos seguintes
termos:
A apresentação das disciplinas RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO e NOÇÕES DE
INFORMÁTICA encontram-se em ordem invertida. As questões nas quais houveram
interposição de recurso foram devidamente atendidas e respondidas, ocorrendo apenas
uma inversão de posicionamento na apresentação das mesmas, não alterando em
hipótese alguma os resultados para fins de pontuação.
Onde há:
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO Nº 11
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Em qualquer certame deve-se sempre considerar o ano comercial. Por tratar-se de
conhecimento comum a todos, a questão mantém-se inalterada.
QUESTÃO Nº 15
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A letra A está apenas parcialmente correta, enquanto na letra E, as duas alternativas
apresentadas, dependendo da sua versão, estão corretas. Quanto ao assunto, ele está corretamente
previsto no Edital.
RACIOCÍNIO LÓGICO – MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO Nº 18
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "B".
Justificativa: O link apresentado pelo candidato trata dos Dispositivos Móveis, que não são gerenciados pelo
seu Sistema Operacional. Entretanto, a questão está de fato com a alternativa errada, sendo a correta a
letra B.
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